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1 Úvod 

 

Společenská odpovědnost organizací (CSR) se v dnešní době stává stále větším 

fenoménem. Jsou to především velké nadnárodní korporace, které se můžou chlubit aktivitami 

spadajícími do působnosti CSR koncepce.  

 

Pokud hovoříme o společenské odpovědnosti organizací, máme na mysli iniciativy 

společnosti, založené na dobrovolnosti, které jsou vytvářeny nad rámec požadavků 

stanovených zákonem a to jak v oblasti ekonomické, sociální, tak environmentální. 

  

V prostředí českých firem je koncepce společenské odpovědnosti organizací rozvinuta 

zatím jen částečně. Zástupce této problematiky na našem trhu tvoří především dceřiné 

společnosti velkých nadnárodních firem. Důvodem této situace je zejména nízká 

informovanost o tomto konceptu jak firem, tak spotřebitelů i široké veřejnosti. Bohužel, 

mnoho českých spotřebitelů stále preferuje cenu a dostupnost zboží, před jeho kvalitou a 

dopadem na životní prostředí. 

 

Přes to všechno se dnes najdou společnosti, a Tescoma je jejich dobrým příkladem, 

kterým není lhostejné, jak jejich činnost působí na životní prostředí a uspokojování potřeb 

dalších generací. 

 

Téma práce jsem si zvolila na doporučení pana Dr. Ing. Jiřího Vaculíka (představitele 

managementu společnosti Tescoma s.r.o.), který mi řešení této problematiky navrhl při našem 

prvním setkání, konaném v rámci konzultace mé budoucí diplomové práce. 

 

Impulsem pro řešení tohoto tématu by provedený audit ve společnosti Tescoma s.r.o. 

vyvolaný zákazníkem, jež se mimo jiné zajímal i o dodržování principů CSR. Po této 

zkušenosti se tedy vedení společnosti na základě vlastní iniciativy rozhodlo blíže se zajímat o 

problém týkající s CSR. 

 

Cílem mé diplomové práce bude analyzovat stávající přístup řízení společnosti 

Tescoma s.r.o. k uplatňování principů CSR, pokusit se identifikovat prvky společenské 



  

odpovědnosti, které při své činnosti aplikuje, a navrhnout kroky, které by mohla Tescoma 

uplatnit při zavádění této problematiky do praxe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

2 Teoretická východiska 

 

2.1 Pojetí společenské odpovědnosti 

 

V poslední době se ve světě stále více rozvíjí debaty na téma „Společenská 

odpovědnost organizací“.  Je tedy třeba položit si otázku: Co to vlastně je společenská 

odpovědnost? Jak uvádí Petříková [7], společenská odpovědnost je v dnešní době chápána 

jako iniciativa založená na dobrovolnosti, která nemá vymezeny žádné hranice. Tomuto 

vymezení odpovídají veškeré její další definice. Tak tedy například podle Zelené knihy 

Evropské unie je „Společenská odpovědnost organizací dobrovolné integrování sociálních a 

ekologických hledisek do každodenních firemních operací a interakcí s firemními 

stakeholders1“. 

 

Základem toho, aby byla organizace společensky odpovědná, spatřuje Krymláková [3] 

v oproštění se od stávající role podniku, která se v dnešní době vyznačuje slovy „profit only“2 

a schopnost přejít k novému pohledu na podnik, který bere v úvahu tzv. triple – botton – line3. 

Tato filosofie spočívá v tom, že firma nesleduje jen vlastní ekonomický prospěch, ale přihlíží 

k sociálním a ekologickým aspektům své činnosti.  

 

2.2 Tři pilíře společenské odpovědnosti organizací  

 

Koncept společenské odpovědnosti firem je možné aplikovat ve třech oblastech 

činnosti firmy. Jde, jak můžeme vidět na obrázku 2.2 a jak je také uvedeno v [3] o oblast 

ekonomickou, ekologickou (environmentální) a sociální. Každá z těchto oblastí zahrnuje 

konkrétní činnosti, politiky, jednání, soubory pravidel chování a způsoby podnikání.  

 

 

 

 

 

                                                 
1 Stakeholders = zainteresované strany. Stakeholdery jsou označováni všichni, kdo mohou svou činností ovlivnit 
činnost organizace nebo ti, kteří mohou být ovlivněni společností.  
2 Profit only = pouze zisk 
3 Toto anglické sousloví je také známo pod zkratkou 3P, která představuje trojí základ podnikání vystižený třemi 
anglickými pojmy profit (zisk), people (lidé), planet (životní prostředí). 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2.1 Tři oblasti odpovědného podnikání. Zdroj: [4], str.134. 

 

Z výše uvedeného obrázku vyplývá potřeba provázanosti jednotlivých oblastí. Pro 

správnou identifikaci je nutné si ujasnit, co do dané oblasti konkrétně spadá. K přiblížení 

bodů jednotlivých oblastí nám pomohou schémata převzatá od autorů Ludvík, Macurová, 

Poczatková [4]. Konkrétně jde o obrázky 2.3, 2.4 a 2.5. 

 

2.2.1 Náhled na ekonomickou oblast 

 

Je na místě zdůraznit, že pokud se chce jakákoliv organizace hlásit do řad společensky 

odpovědných, nestačí jen zaštítit ekonomickou oblast certifikací systému z řad ISO 900, ale 

musí prokázat, že procesy spadající pod tuto normu dále prohlubuje v souladu s požadavky 

CSR. 

 

Při určování aspektů spadajících do jednotlivých oblastí nám mohou být nápomocny 

následující schémata. 

CSR 

Ekonomická oblast

Ekologická oblast Sociální oblast 



  

 

Obr. 2.2 CSR v ekonomické oblasti. Zdroj: [4], str.134. 

 

Následuje přiblížení vybraných aktivit CSR v ekonomické oblasti, jak je vidí 

Krymláková [3]. 

 

Stanovení pravidel podnikatelského chování firmy, ať už vůči zákazníkům, investorům, 

dodavatelům či jiným zainteresovaným stranám 

V posledních letech roste počet českých firem, které upozorňují své stakeholdery4 na 

fakt, že mají nějakým způsobem stanovena pravidla svého podnikatelského chování a jednání. 

Ke zveřejňování této skutečnosti používají převážně svých internetových stránek, na kterých 

se v této souvislosti odkazují zejména na etický kodex. 

 

Transparentnost chování a jednání organizace 

Transparentní neboli otevřená komunikace se stakeholdery je jedním ze základních 

pravidel společensky odpovědného podnikání firmy. Transparentní jednání firmy prokazují 

vydáváním a uveřejňováním zpráv obsahujících výčet informací o vlastních CSR aktivitách, 

které vykonaly během uplynulého roku. 

 

Otevřené vztahy s akcionáři a uplatňování principů dobrého řízení 

Vedení dialogu s akcionáři, jehož cílem je zjistit postoje, názory, priority a potřeby 

vlastníků společnosti je nástrojem, který napomáhá najít rovnováhu mezi zájmy akcionářů a 

preferencemi ostatních zainteresovaných stran, jež mohou být mnohdy protichůdné. 

                                                 
4  Zainteresované strany. 

CSR v ekonomické oblasti

Transparentnost Odmítnutí korupce

Chování k zákazníkovi Chování k dodavatelům

Chování k investorům Inovace a udržitelnost

Otevřené vztahy s akcionáři Ochrana duševního vlastnictví 

Uplatňování principů dobrého řízení Kodex podnikatelského chování 
firmy, příp. etický kodex 



  

Uplatňování principů dobrého řízení úzce souvisí s transparentním chováním podniku 

a je také zárukou toho, že veškerá práce představenstva, správního orgánu a dozorčí rady 

nebude v rozporu s konceptem CSR. 

 

Odmítnutí korupce 

 Mezi aktivity, které firma může uskutečnit v oblasti protikorupční politiky patří 

například definování pravidel, jak se mají zaměstnanci zachovat v případě, že se setkají 

s korupcí, nebo zavádění protikorupčních linek, které budou k dispozici 24 hodin denně. 

 

2.2.2 Náhled na environmentální oblast 

 

Je zřejmé, že stejně tak, jak u oblasti ekonomické nestačila pouze certifikace podle 

norem řady ISO 9000, ani v oblasti environmentální tomu nebude jinak. Je sice pravdou, že 

ISO 14001 je nedílnou součástí této oblasti, která se zabývá životním prostředím, avšak i zde 

musíme specifikovat činnosti do ní spadající. 

 

 

Obr. 2.3 CSR v environmentální oblasti. Zdroj: [4], str.135. 

 

V oblasti environmentální se podniky podle Krymlákové [3] zaměřují především na 

činnosti, jako je snižování spotřeby energie a vody, eliminace nebezpečného odpadu, 

zavádění technologií, které jsou šetrné k životnímu prostředí, snižování objemu emisí CO2 při 

výrobě, výroba ekologických výrobků a obalů z materiálů jednoduše recyklovatelných a 

v neposlední řadě i hodnocení a kontrola toho, zda se jejich subdodavatel chová ekologicky.  

CSR v enrironmentální oblasti 

Ekologická firemní polítika Ekologické výrobky a 
služby

Ochrana přírodních zdrojů Systém environmentálního 
řízení v souladu 

s mezinárodními standardy 
(ISO 14001, EMAS) Zlepšování dopadů na životní 

prostředí (šetrným užíváním energie, 
vody, materiálů, ekologičností ve 

výrobě, balením, dopravě, 
odpadovém hospodářství apod.) 



  

Nevýrobní podniky či podniky poskytující služby, jako jsou například banky, mohou 

své environmentální aktivity soustředit například na menší spotřebu papíru, snižování 

spotřeby energie a třídění odpadu. Zapojit se také mohou do činností zlepšujících životní 

prostředí a to například výsadbou stromů, nebo úklidem parků či lesů.  

 

2.2.3 Náhled na sociální oblast 

 

CSR v sociální oblasti je v případě zavádění společenské odpovědnosti velmi důležitá. 

V našich podmínkách se vyznačuje především dárcovstvím, nebo vzděláváním zaměstnanců, 

ve kterém vidí firmy jistotu pro získání a udržení si kvalitní pracovní síly a loajálních 

zaměstnanců. 

 

Obr. 2.4 CSR v sociální oblasti. Zdroj: [4], str.135. 

 

Následuje přiblížení vybraných aktivit probíhajících v sociální oblasti podle 

Krymlákové [3]. 

 

Firemní filantropie 

Filantropií, neboli  firemním dárcovstvím rozumíme dobrovolnou podporu veřejně 

prospěšných institucí, projektů či aktivit, které sahají nad rámec komerčních aktivit firmy.  

Toto dárcovství spočívá ve vytvoření partnerství s neziskovými organizacemi5, státními 

organizacemi, místní komunitou a úřady. Firmy jej navazují, aby podpořily veřejně prospěšné 

věci. Převážná část projektů sociální oblasti je zaměřena na pomoc sociálně slabším skupinám 

obyvatelstva.  
                                                 
5 Jedná se zejména o občanská sdružení, veřejně prospěšné společnosti, školy apod. 
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Rozvoj lidského kapitálu a vzdělávání zaměstnanců 

Rozvoj lidského kapitálu a vzdělávání zaměstnanců patří v česku k činnostem, které 

společnosti v oblasti CSR využívají nejčastěji. Jedná se především o zajištění vzdělávacích a 

rozvojových programů, jazykových kurzů, nadstandardních odborných školení nebo péči o 

profesní růst zaměstnance. 

 

Rovné příležitosti mužů a žen 

Problematiku týkající se rovných příležitostí mužů a žen řeší firmy především pomocí 

monitoringu, vyhodnocení a následně přijetím opatření v podobě politik, programů a procesů, 

které upravují například poměr mužů a žen přijatých na řídící funkce, rozdíl v 

jejich odměňování, problematiku sexuálního obtěžování na pracovišti apod. 

 

Zajištění rekvalifikace propouštěných zaměstnanců pro jejich další uplatnění 

Mezi aktivity společensky odpovědných podniků se také řadí zajištění a úhrada 

rekvalifikačních kurzů propuštěných zaměstnanců. Tyto aktivity firmy směrem 

k zaměstnancům jsou však méně časté. Je třeba, aby si firmy uvědomily, že jistota zaměstnání 

je nedílnou součástí získá a udržení si loajálních zaměstnanců. 

 

Vyvážení pracovního a osobního života zaměstnanců 

Programy určené na podporu slaďování osobního a pracovního života mají pro 

zaměstnance velký význam. Jejich využití nastává zejména v situacích, kdy odchází ženy na 

mateřskou dovolenou a starají se o dítě, ale také v jakýchkoliv těžkých životních situacích 

zaměstnance, které jsou pro něj velmi organizačně a časově náročné (může se jednat 

například o péči o nemocné nebo staré blízké osoby). 

 

Dodržování pracovních standardů, zákaz dětské práce 

Může se zdát, že v našich podmínkách je zákaz dětské práce neopodstatněný. Je ale 

třeba na něj pamatovat, protože zaměstnávání nezletilých může vést ke ztrátě možnosti 

dalšího vzdělávání dítěte. Dodržování pracovních standardů a zákaz dětské práce je 

problémem spíše v nevyspělých státech světa. Proto by se české firmy měly zaměřit zejména 

na dodržování těchto zásad u subdodavatelů nadnárodních firem. 

 

 

 



  

2.3 CSR a očekávání stakeholderů 

 

Stakeholdeři, neboli jinak řečeno zainteresované strany, jsou všechny subjekty, na 

které může mít podnik vliv při provádění své činnosti, nebo ti, kdo mohou mít jakýmkoliv 

vliv na podnik. 

 

Můžeme mezi ně tedy zařadit zaměstnance, akcionáře, místní komunitu, dodavatele, 

odběratele, zákazníky, konkurenci, vládu, neziskové organizace atd. 

 

Každá z těchto zainteresovaných stran se dívá na podnik z jiného úhlu pohledu a každá 

od něj také očekává něco jiného. Je proto důležité, aby podnik identifikoval, kdo patří mezi 

jeho zainteresované strany, jak jsou jednotliví stakeholdeři pro něj důležití a co přesně od něj 

očekávají. 

 

2.4 Základní principy udržitelného rozvoje 

 

Trvale udržitelný rozvoj podle autorů [4] zachovává možnost uspokojovat základní 

životní potřeby současným i budoucím generacím, přičemž nesnižuje rozmanitost přírody a 

zachovává přirozené funkce ekosystémů.  

 

Mezi základní principy udržitelného rozvoje podle Petříkové [7] patří: 

Současné respektování ekonomických, sociálních a environmentálních aspektů  

 Pokud se bude zohledňovat pouze jeden nebo dva aspekty, není to podle autorky 

dlouhodobě efektivní. 

Dlouhodobá perspektiva  

 Je třeba posuzovat každé hledisko z hlediska dlouhodobých dopadů a uplatňovat 

strategické plánování. 

Kapacita životního prostředí je omezená  

 V tomto ohledu musíme brát v potaz nejen zdroje surovin, ale také znečištění všeho 

druhu a prostor pro odpady. 

Předběžná opatrnost  

 Nemůžeme dopředu znát všechny důsledky, které naše rozhodnutí přinese, protože 

poznání zákonitosti není dokonalé. 



  

Prevence  

 Bývá mnohdy efektivnější, něž následné řešení dopadů. 

Právo na kvalitní život  

 Kvalita života nemá jen materiální rozměr, ale také etický, společenský, kulturní, 

duchovní a další. 

Sociální spravedlnost  

 Příležitosti a odpovědnosti by měly být děleny mezi země, regiony i rozdílné sociální 

skupiny. Protože chudoba je faktorem, který velmi ohrožuje udržitelný rozvoj, je její 

odstranění společenskou odpovědností. 

Zohlednění  vztahu „lokální – globální“  

 Činnosti na lokální úrovni mají globální dopad a opačně. 

Rovnost práv a vnitrogenerační a mezigenerační odpovědnost  

 Národnostní, rasová a jiná rovnost. 

 Respektování práv budoucích generací na zdravé životní prostředí. 

 

2.5 Normy týkající se společenské odpovědnosti organizací 

 

Není tomu tak dávno, co byly podniky se zavedenou normou ČSN EN ISO řady 9000 

v našich podmínkách spíše výjimečností. V dnešní době je zavedení těchto certifikací ve 

firmách samozřejmostí. 

  

Organizace, která přistoupí k zařazení společenské odpovědnosti do systému 

integrovaného managementu, ať už z hlediska celé společnosti nebo jednotlivce, může tímto 

krokem získat cennou konkurenční výhodu.  

 

Stručný přehled norem týkajících se CSR (existující systémy hodnocení) 

 

Následující přehled norem spjatých se společenskou odpovědností organizací je 

převzat z prezentace Vavříka [11]. Mezi tyto normy tedy patří: 

 OECD Guidelines for Multinational Enterprises, 

 AA 1000 AccountAbility/Assurance Standard (nezisková – Anglie), 

 SAN Ltd. (Social Audit Network,  nezisková – Anglie), 

 ETHIBEL (sociální audity) „Ethibel Duality Label“ (Belgie), 



  

 EFQM (Model excelence), 

 Global Reporting Initiative (GRI), 

 a několik dalších. 

 

 EMAS, EMS – Environmentální management a audit. 

 ISO 26000 – nově vznikající norma, 

 SA 8000 – SAI – Social Accountability International – certifikační. 

 

Podrobnější přehled norem, které se jakýmkoliv způsobem dotýkají problematiky 

CSR, je uveden v příloze č. 2. 

 

Česká společnost pro jakost podle zdroje [3] rozlišuje standardy na dvě skupiny: 

 dílčí, použitelné pro CSR, patří mezi ně ISO 9001/2008, ISO 14001/2004, ISO 

10014/2006, OHSAS 18001, EMAS (Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 

761/2001) a český standard Bezpečný podnik, 

 standard CSR (SA 8000/2001, AA 1000/2008, GRI/2001 a připravovaná ISO 26000).  

 

2.5.1 Accountability Assurance 1000 (AA 1000) 

 

Norma AA 1000 je podle [3] mezinárodní standard, který slouží k měření a reportingu 

etického chování podniku. Byl vytvořen mezinárodní organizací ISEA6, která je známa 

podporou a propagací etického jednání podniků i neziskových organizací. Tento standard 

poskytuje jakékoliv organizaci návod na zavedení a zlepšování etického jednání a způsoby, 

kterými se dají ověřovat etické závazky těchto organizací certifikačním orgánem. 

 

Standard hodnotí jednání a aktivity společnosti ve všech pilířích CSR. V případě 

použití je podnikům nápomocen při definování cílů a plánů, s vytvořením CSR strategie, při 

zhodnocení, zda se podnik chová eticky správně v souladu s podnikovými cíli, výběru 

správných stakeholders a komunikaci s nimi a v neposlední řadě požaduje provádění interního 

etického auditu a prezentaci jeho výsledků.    

 

                                                 
6 The Institute form Social and Ethical Accountability 



  

2.5.2 Mezinárodní norma SA 8000 (Social Accountability) a SAI (Social Accountability 

international)  

 

Organizace SAI je podle [8] mezinárodní organizací pro lidská práva, která se zabývá 

normami týkajícími se společenské odpovědnosti.  

 

Norma SA 8000 je celosvětově uznávanou normou, založenou na mezinárodních 

normách lidských práv a národních pracovních zákonech. Jejím účelem je zlepšování 

pracovních podmínek a ochrana všech pracovníků, na něž má vliv působení určitého podniku. 

 

Norma SA 8000 je určena k certifikaci nezávislým externím auditorem. Audit se podle 

[13] provádí co šest měsíců, přičemž každý druhý audit je neohlášený. Těžištěm auditů jsou 

pohovory se zaměstnanci, kdy se především sleduje, zda jsou dodržovány předpisy, či zda 

nejsou zaměstnanci nuceni k činnostem, které jsou v rozporu s kritérii uváděnými touto 

normou.  

 

Popis normy byl čerpán z volně dostupného zdroje na stránkách www.csr.cz [20] a 

jeho českého překladu, který mi poskytla Krymláková. 

  

Stručný obsah normy SA 8000:2008: 

I. Účel a rozsah normy 

II. Normativní podklady a jejich interpretace 

III. Výklad pojmů 

IV. Požadavky na společenskou odpovědnost 

 

Hlavními kritérii pro zavádění společenské odpovědnosti organizací podle normy SA 

8000 jsou: 

 

Dětská práce – norma uvádí, že podnik sice může zaměstnat mladistvého pracovníka, 

ale ti nesmějí pracovat déle jak 8 hodin denně a také nesmějí vykonávat pracovní činnost 

v hodinách povinné školní docházky. 

 



  

Nucená a povinná práce – podnik nesmí využívat či podporovat nucenou nebo 

povinnou práci, nesmí požadovat zálohu od pracovníků při přijetí do pracovního poměru, či 

jim odebrat osobní doklady, také nesmí využívat ani podporovat obchodování s lidmi. 

 

Zdraví a bezpečnost – podnik je povinen poskytovat pracovníkům instrukce o 

ochraně a zdraví při práci, a to jak novým, tak opětovně i stávajícím zaměstnancům. Dále 

musí uschovávat v písemné podobě záznamy všech nehod, které se na pracovišti vyskytnou. 

 

Svoboda sdružování a právo na kolektivní vyjednávání – pracovníci musejí mít 

možnost vytvořit si odbory pro kolektivní vyjednávání a nesmějí být jakkoli omezováni či 

trestáni za činnost v nich. 

 

Diskriminace – v podniku nesmí docházet k diskriminaci pracovníků například 

v oblasti přijímání, odměňování, školení, kariérním postupu, odchodu do důchodu. Nesmí se 

vyskytovat znevýhodňování na základě náboženského vyznání, etnického či rasového 

původu, pohlaví, rodinných poměrů, politických názorů, věku, nebo docházet k jakémukoliv 

obtěžování zaměstnanců na pracovištích.  

 

Disciplinární opatření – v podniku se musí se všemi pracovníky jednat důstojně a 

s úctou. Nesmí se uplatňovat psychické či fyzické tresty nebo slovní urážky pracovníků. 

 

Pracovní doba – musí být ve shodě s platnými zákony, nesmí překročit 48 hodin 

týdně. Po šesti po sobě jdoucích pracovních dnech musejí mít pracovníci alespoň jeden den 

volna. Práci přes čas musejí pracovníci vykonávat dobrovolně, nesmí být vyžadována 

pravidelně a délka přesčasů nesmí přesáhnout 12 hodin za týden. 

 

Kompenzace – platy musejí být vypláceny v pravidelných termínech a podnik musí 

poskytnout svým zaměstnancům rozpis vyjadřující skladbu mzdy a dávek. Všechny přesčasy 

musí být pracovníkům propláceny v prémiové sazbě. 

 

Systémy řízení – společnost musí přijmout politiku v oblasti společenské 

odpovědnosti a vystavit ji společně s normou SA 8000 na viditelném místě tak, aby s ní byli 

obeznámeni všichni zaměstnanci společnosti. 

 



  

2.5.3 Investors in People (IIP) 

 

Přiblížení normy Investors in People, jak ji vidí Krymláková [3]. 

 

Standard IIP je mezinárodní standard, který vznikl ve Velké Británii a stanovuje 

zásady v oblasti řízení a kvality lidských zdrojů. Jeho aktualizace v roce 2000 vzala v úvahu 

změny probíhající na pracovním trhu a minimalizovala administrativní nároky na něj kladené 

tím, že standard nepředepisuje povinnost dokumentací. K prokázání jeho zavedení je 

postačující rozhovor s reprezentativním vzorkem zaměstnanců daného podniku. 

 

Investors in People je jediný mezinárodně uznávaný standard v oblasti lidských 

zdrojů. Vychází ze tří principů, mezi které patří plánování, realizace a vyhodnocení. Tyto 

principy jsou dále rozděleny do deseti indikátorů, jež mají za cíl měření a hodnocení vlastní 

činnosti podniku, viz příloha číslo 3.   

 

Pokud má podnik zájem o získání standardu IIP, musí se podrobit vstupní analýze, 

jejímž cílem je odhalení oblastí, které nesplňují požadavky standardu. Poté se provede akční 

plán, jehož úkolem je zlepšení oblastí označených v předcházející části za nevyhovující. 

V posledním kroku se ve společnosti uskuteční audit pod dohledem autorizovaného auditora a 

pokud podnik v auditu obstojí, rozhodnou zástupci certifikovaných podniků o udělení 

standardu IIP. S jeho získáním vzniká podniku povinnost podstupovat certifikační audit každé 

tři roky. 

 

2.5.4 Norma ČSN EN ISO 9001 Systém managementu jakosti - Požadavky 

  

Podle internetového zdroje [14], norma ČSN EN ISO 9001:2009 specifikuje 

požadavky na systém řízení kvality. Tento systém používají společnosti, které potřebují či 

chtějí prokázat svou schopnost trvale poskytovat produkty, jež vyhovují předpisům nejen 

legislativním, ale i technickým a dále takové produkty, které odpovídají rostoucím 

požadavkům zákazníků.  

 

Blecharz ve své publikaci [1] uvádí, že norma ISO 9001 je stěžejním dokumentem, 

který je výchozím kritériem pro certifikaci systému managementu jakosti.  

 



  

Z materiálů [9] vyplývá, že norma ISO 9001 byla v roce 2008 podrobena revizi. Nové 

(v pořadí již čtvrté) vydání ruší a nahrazuje předchozí vydání této normy. Cílem této revize 

byla snaha o dosažení vyšší srozumitelnosti a snazšího překladu normy, zachování procesního 

přístupu a možnosti aplikace v jakémkoliv odvětví, velikosti a typu organice a v neposlední 

řadě i zvýšení provázanosti s ISO 14001.  

 

Zásady systému managementu kvality 

 

Při tvorbě a rozvoji managementu kvality je podle [5] třeba dodržovat určité zásady, 

které uvádí ISO 9001. Podle této normy je tedy nutno, aby organizace uplatňovala zásady, 

jakými jsou zaměření na zákazníka, vedení a řízení lidí, zapojení lidí, procesní přístup, 

systémový přístup k managementu, neustálé zlepšování, přístup k rozhodování zakládající se 

na faktech a vzájemně prospěšné dodavatelské vztahy.  

 

Všeobecné požadavky, jak jsou uvedeny v [2] 

 

Podle všeobecných požadavků uvedených v normě ISO 9001 organizace musí 

vytvořit, dokumentovat, uplatňovat a udržovat systém managementu jakosti a neustále 

zlepšovat jeho efektivnost, a to vše v souladu s požadavky normy ISO 9001.  

 

Certifikace systému managementu jakosti 

 

Certifikaci systému managementu jakosti, neboli takzvaný certifikační audit, provádí 

pro organizaci třetí, nezávislá strana (organizace), která je certifikována k tomuto účelu. Jak 

tedy uvádí Veber [12], zpravidla jde o akreditovanou certifikační organizaci, která vykonává 

externí audit v zájmu objektivního posuzování systému managementu kvality, nebo 

environmentálního systému, s cílem vystavit firmě, která je předmětem kontroly certifikát. 

Tento certifikát firma obdrží v případě pozitivního výsledku certifikace. Jeho platnost je tři 

roky, v jejichž průběhu se musí držitel certifikátu každoročně podrobovat certifikačnímu 

dohledu, aby bylo jasno, že plní podmínky certifikace. Po uplynutí tříleté lhůty provede 

certifikační společnost u svého klienta takzvaný recertifikační audit, jehož výstupem je opět 

certifikát daného systému. 

 



  

2.5.5 Norma ISO ČSN EN 14001 Systém environmentu managementu – Požadavky 

s návodem pro použití  

 

Norma ČSN EN ISO 14001:2005 podle [15] specifikuje požadavky kladené na systém 

environmentálního managementu. V souladu s tímto systémem musí organizace řídit své 

chování k životnímu prostředí za pomoci své politiky a cílů.  

 

Stejně tak, jako systém jakosti, patří systém managementu pro životní prostředí7 dnes 

již k základním aktivitám organizace. Můžeme také říci, že standardy pro environmentální 

management systém jsou kompatibilní s normami rady ISO 9000. 

 

Z materiálů Němčíkové [6] vyplývá, že norma ISO 14001 má za cíl integrovat prvky 

systému řízení ochrany životního prostředí do celkového systému organizace.  

 

 Jak u ISO 9001, tak i u normy ISO 14001 je organizace povinna tvořit dokumenty ať 

už jde o operativní řídící akty či dokumenty s relativně trvalou platností. 

 

Certifikace systému environmentálního managementu 

 

Certifikace EMS probíhá stejně, jak tomu bylo u certifikace systému managementu 

jakosti (viz. kapitola 2.5.4). 

 

2.5.6 Systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci OHSAS 18001 

 

Ze studijních materiálů [3] jsou zřetelné následující skutečnosti o normě OHSAS 

18001. 

 

Norma OHSAH 18001 pomáhá podnikům při kontrole rizik v oblasti bezpečnosti a 

zdraví zaměstnanců při práci. Používá se v návaznosti na normy ISO 9001 a ISO 14001. 

 

Její zavedení podniku umožňuje provádět audity týkající se bezpečnosti a zdraví při 

práci, na jejichž výstupu společnost získá oficiální certifikaci. Před certifikací musí mít 

                                                 
7 Takzvaný enviromentální systém managementu (EMS) 



  

podnik vytvořenu směrnici, která se skládá ze dvou částí. Prví obsahuje OHSAS 18001, v níž 

jsou uvedeny všeobecné požadavky na systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a 

OHSAS 18002, jejímž obsahem jsou všeobecné pokyny potřebné pro užívání OHSAS 18001. 

 

2.5.7 Program Bezpečný podnik  

 

Bezpečný podnik je českým programem, který, jak uvádí Krymláková [3], vznikl pod 

záštitou Ministerstva práce a sociálních věcí v oblasti řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci. Je vytvořen v souladu s OHSAS 18001 a výchozím pro něj jsou zásady a principy 

norem ISO 9001 a ISO 14001.  

 

Důležitým předpokladem použití tohoto programu je velikost podniku. Jeho aplikace 

je možná pouze pro výrobní podniky, které zaměstnávají více jak 100 zaměstnanců, u nichž je 

předpoklad vysokého rizika ohrožení zdraví při práci. Pokud se podnik rozhodne k certifikaci 

tohoto programu, musí se obrátit na Státní úřad inspekce práce, který je jediný oprávněn 

k jeho certifikaci a zároveň je také jeho garantem. Certifikát se uděluje na dobu tří let.  

 

2.5.8 Eco-Management and Audit Schneme (EMAS)  

 

EMAS je podle [3] systémem řízení a auditu firmy z hlediska životního prostředí. 

Mohou se do něj zaregistrovat organizace se zavedeným systémem environmentálního 

managementu. Tyto organizace ovšem musejí vydat veřejné prohlášení o svém 

environmentálním profilu a zároveň prokázat, že v této oblasti byly auditovány třetí 

nezávislou stranou. Program EMAS je dobrovolný a podle názorů odborníků náročnější než 

ISO 14001, protože klade větší požadavky na transparentnost podniku. 

 

2.5.9 Norma ISO 26000 Návod pro společenskou odpovědnost organizací 

 

Petříková [8] uvádí, protože i společnost ISO pochopila, že společenská odpovědnost 

začíná být závažným tématem doby, zařadila do své strategické vize pro období 2005 – 2010 

vývoj normy pro společenskou odpovědnost. Jedná se o normu ISO 26000, která se 

připravuje.  

 



  

V samotném konceptu normy ISO 26000 [16] je uvedeno: Tato připravovaná 

mezinárodní norma bude určena k použití pro všechny organizace bez ohledu na jejich 

velikost či umístění. ISO 26000 bude poskytovat návod k základním principům společenské 

odpovědnosti a implementaci prvků společenské odpovědnosti do strategie společnosti. 

Použití této normy bude dobrovolné a nebude určeno pro účely certifikace.  

 

Jak uvádí Petříková [8], cílem normy ISO 26000 bude: 

 poskytnutí návodu pro vytvoření funkčního systému společenské odpovědnosti 

organizací, 

 identifikovat a vtáhnout zainteresované strany,  

 zvýšit důvěryhodnost zpráv souvisejících se společenskou odpovědností, 

 klást důraz na  výsledky výkonnosti a zlepšování v této oblasti, 

 zvýšit spokojenost a důvěru zákazníků, 

 podpořit tvorbu jednotné terminologie pro společenskou odpovědnost, 

 být konzistentní se stávající dokumentací, pojednáními a  konvencemi i jinými 

mezinárodními normami (např. ISO a Mezinárodní organizace práce ILO podepsaly 

prohlášení , že ISO 26000 bude konzistentní s konvencemi ILO), 

 norma bude mezinárodní, 

 bude poskytovat návod, 

 nebude určena k certifikaci třetí stranou. 

 

ISO 26000 bude obsahovat kapitoly, které se týkají porozumění, principů a uznání 

společenské odpovědnosti a zapojení zainteresovaných stran. Poskytne také návod ke 

klíčovým tématům společenské odpovědnosti. 

 

Norma ISO 26000 definuje společenskou odpovědnost jako odpovědnost společnosti 

za její rozhodnutí, aktivity a dopady, které tyto činnosti budou mít na životní prostředí a 

etnické chování. 

 

Porozumění společenské odpovědnosti podle ISO 26000 

 

V počátcích svého vzniku se společenská odpovědnost soustředila spíše na 

filantropické aktivity (firmy přispívaly na charitativní účely). V dnešní době se tato 



  

problematika promítá například i do oblastí lidských práv, životního prostředí či ochrany 

spotřebitele.  

 

Organizace by měla přijmout hodnoty, které budou univerzální a budou plnit 

očekávání v různých zemích a kulturách. Tato očekávání se odvíjí především od Mezinárodní 

deklarace lidských práv.  

 

Velmi důležité je i zapojení zainteresovaných stran do společenské odpovědnosti, 

neboť právě ony mohou být společnosti nápomocny při identifikaci relevantnosti problémů, 

týkajících se aktivit organizace.  

 

Principy společenské odpovědnosti podle ISO 26000 

 

Principy chování společensky odpovědné organizace jsou založeny na standardech, 

směrnicích či pravidlech chování, jež jsou považovány za správné a morální v souvislosti se 

situací, které se týkají. Podle ISO 26000, aby organizace byla společensky odpovědná, měla 

by aplikovat aspoň principy, uváděné touto normou. Patří mezi ně odpovědnost, 

transparentnost, etické chování, zainteresovaná strana, pravidlo zákonitosti, mezinárodní 

standardy a lidská práva.  

 

Odpovědnost zahrnuje především odpovědnost organizace všem, kdož jsou ovlivněni 

jejími aktivitami. Jde tedy nejen o zainteresované strany, ale o celou společnost. 

 

Transparentnost organizace spočívá zejména ve zveřejňování její politiky, popřípadě 

různých rozhodnutí a aktivit, které mohou mít nebo mají dopad na veřejnost či životní 

prostředí.  

 

Etickým chováním se v tomto smyslu rozumí chování založené na principech čestnosti 

a spravedlivosti. Organizace by měla vzhledem ke svému účelu a aktivitám přijmout a 

aplikovat standardy etického chování.   

 

Organizace by měla brát v úvahu nejen skupiny, ale i jednotlivce, kteří také mohou 

tvořit zainteresované strany, a mají tedy zájem na jejích rozhodnutích či aktivitách.  

 



  

Pravidlo zákonitosti udává, že organizace musí respektovat platnou legislativu. 

Z pohledu společenské odpovědnosti jde zejména o to, aby byla organizace v souladu se 

všemi aplikovatelnými předpisy a zákony, aby s nimi byli seznámeni ti, jichž se týkají a 

dohlíželo se na jejich dodržování.  

 

Mezinárodní standardy jsou univerzálně uznávané principy, očekávání či pravidla 

chování, které jsou odvozené od mezinárodního práva. Tyto standardy by společnost měla 

respektovat a dodržovat v oblastech, ve kterých jsou přípustnější z hlediska blaha společnosti 

či udržitelného rozvoje.  

 

V oblasti lidských práv by organizace měla akceptovat a respektovat práva uvedená ve 

Všeobecné deklaraci lidských práva a svobod a neměla by zneužívat situací, které nejsou 

tímto právem chráněna.  

 

Uznání společenské odpovědnosti a zapojení zainteresovaných stran podle normy ISO 

26000 

 

Na uznání společenské odpovědnosti se díváme ze dvou pohledů. Nejdříve je třeba 

pochopit, jaké dopady mají aktivity společnosti na životní prostředí, a poté porozumět 

očekáváním společnosti týkajících se zodpovědného chování v situacích vzniklých ve vztahu 

k těmto dopadům. 

 

Pokud organizace identifikuje problémy plynoucí z jejích rozhodnutí a aktivit a 

podnikne opatření k eliminaci a ošetření těchto problémů tak, aby přispívala k udržitelnému 

rozvoji a blahu společnosti, můžeme říci, že tato společnost je společensky odpovědná. 

 

Uznání společenské odpovědnosti a zapojení zainteresovaných stran podle ISO 26000 

obsahuje několik podbodů, které zahrnujících problematiku týkající se například uznávání 

subjektů  a očekávání ohledně odpovědnosti, rozsah společenské odpovědnosti, identifikace 

zainteresovaných stran, či zapojení zainteresovaných stran. 

 

Uznání subjektů a očekávání ohledně odpovědnosti zahrnuje především identifikaci 

odpovědnosti, která se týká dané společnosti. Norma ISO 26000 uvádí sedm klíčových témat, 

s jejichž společenskými problémy by se měla organizace seznámit, aby mohla efektivně 



  

stanovit svou společenskou odpovědnost. Jedná se o témata z oblasti vedení organizace, 

lidských práv, praktik z oblasti pracovních vztahů, životního prostředí, postupů spravedlivého 

fungování, spotřebitelských otázek a občanské angažovanosti a rozvoje komunity. Po 

identifikaci problémů by mělo následovat posouzení, jak závažné jsou dopady organizace, a 

to jak z pohledu zainteresovaných stran, tak z pohledu společnosti a udržitelného rozvoje. 

 

Rozsah společenské odpovědnosti nemusí zahrnovat jen organizaci a její vlastní 

aktivity, ale mohou do něj spadat například i dodavatelé, distributoři, zákazníci, spotřebitelé či 

partneři, a v některých situacích zde můžeme zahrnout i konkurenty. Na všechny tyto skupiny 

může mít organice vliv při jejich rozhodování. 

 

Mezi zainteresované strany společnosti nepatří jen organizace, ale řadí se sem i 

jednotlivci, kteří mají nějaký vztah s danou společností (které společnost ovlivňuje, nebo 

ovlivnit může). Organizace by v této souvislosti měla porozumět základním vztahům, ke 

kterým, jak uvádí ISO 26000, patří vztah mezi dopadem organizace a očekávání ohledně 

odpovědného chování, vztah mezi zainteresovanou stranou a organizací a vztah zájmu 

zainteresované strany k udržitelnému rozvoji a blahu společnosti. ISO 26000 dále uvádí 

otázky, na které se organizace může ptát při identifikaci zainteresovaných stran. Podle této 

normy je tedy třeba odpovědět si na následující otázky. Vůči komu má společnost právní 

povinnosti? Koho může svými aktivitami společnost ovlivnit (ať už pozitivně, či negativně)? 

Kdy v minulosti musely být řešeny obdobné problémy a kdo byl zapojen do jejich řešení? 

Kdo může být organizaci nápomocen, nebo na koho se má obrátit při řešení specifických 

dopadů? Koho by společnost znevýhodnila, kdyby ho nezapojila? Koho ovlivňuje hodnotový 

řetězec? 

 

Zapojení zainteresovaných stran se odehrává na úrovni dialogu8 mezi organizací a 

jednou či více zainteresovanými stranami. Tento dialog může organizaci například pomoci při 

přezkoumání její výkonnosti tak, aby ji byla schopna zvyšovat. Dále díky němu může 

zvyšovat svou transparentnost či důvěryhodnost svých sdělení. Zapojení zainteresovaných 

stran by mělo být postaveno na dobrých úmyslech. Je nutné také uvést, že zapojení těchto 

stran může být nezbytné pro splnění právních povinností. 

 

                                                 
8 Základním znakem zapojení zainteresovaných stran je dvoucestná komunikace. 



  

Návod ke klíčovým/základním tématům společenské odpovědnosti dle normy ISO 26000 

 

Tato kapitola normy ISO 26000 blíže rozebírá problematiku týkající se klíčových 

témat identifikace společenských problémů uvedených v předchozí kapitole normy9. Jde tedy 

o témata uvedená níže, na obrázku číslo 2.1. 

 

Obr. 2.5 Sedm klíčových témat. Zdroj: [16], str. 26. 

 

To, v jakém pořadí budou tato klíčová témata řešena, záleží pouze na organizaci. Není 

určeno žádné předem stanovené pořadí. 

 

Pokud ve společnosti funguje takzvané společensky odpovědné vedení, může být 

posilněn vztah mezi společností a zainteresovanými stranami, a to především proto, že toto 

„odpovědné“ vedení přijímá rozhodnutí, která jsou založena na faktech10. 

 

V oblasti lidských práv rozeznáváme dvě kategorie. Do první zahrnujeme občanská a 

politická práva11 a do druhé spadají práva ekonomická, sociální a kulturní12. 

                                                 
9 Kapitola má název: Uznání společenské odpovědnosti a zapojení zainteresovaných stran. 
10 Společnost více rozumí očekáváním společnosti a lépe rozeznává rizika a příležitosti spojená se společenskou 
odpovědností. 
11 Zahrnují právo na život, právo na svobodu, právo na svobodu vyjadřování a rovnost před soudem. 
12 Zde řadíme právo na jídlo, na práci, právo na vzdělání, právo na sociální jistoty nebo právo na  zdraví. 
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V souvislosti s problematikou týkající se lidských práv rozebírá ISO 2600 blíže otázky 

týkající se: řádné péče, situací, které ohrožují lidská práva, vyvarování se spoluviny, řešení 

stížností, diskriminace a ohrožených skupin, občanských a politických práv, ekonomických, 

sociálních a kulturních práv a základních práv v práci. 

 

Praktiky v oblasti pracovních vztahů pokrývají nejen odpovědnost, kterou má 

organizace ke svým pracovníkům, ale zahrnují například i postupy, jež organizace praktikuje 

při vyřizování stížností, její účast při kolektivním vyjednávání nebo také zdraví, bezpečnost a 

hygienu práce. 

 

Pokud je společnost odpovědná v oblasti životního prostředí, měla by respektovat 

pravidla týkající se environmentální odpovědnosti, dále by měla podporovat přístup 

environmentální opatrnosti, řešit environmentální rizika (v případě havárie informovat 

příslušné úřady a veřejnost, stanovit postupy, podle kterých by se při vzniku takovéto havárie 

postupovalo) a také by měla nést odpovědnost za znečištění, které způsobí a uhradit náklady 

s tímto znečištěním spojené. 

 

Čestná výrobní praxe zahrnuje přesné informace o kvalitě, původu, zdraví a 

bezpečnosti výrobků, které organizace poskytuje. Tyto informace by společnost neměla 

zkreslovat a měla by je podávat v takové formě, aby byly pro zákazníka srozumitelné a lehce 

porovnatelné s konkurenčními výrobky. 

 

Spotřebitelské otázky řeší například ochranu zdraví a bezpečnosti spotřebitelů, 

udržitelnou spotřebu, služby poskytované zákazníkům, podporu a řešení sporů, ochranu dat a 

soukromí spotřebitelů, přístup k nezbytným službám, vzdělávání a vědomí závažnosti. 

 

Občanská angažovanost a rozvoj komunity je důležitou součástí rozvoje organizace. 

Jde především o to, aby komunita uznala společnost jako její součást či článek, který má 

stejné zájmy. Zapojením do komunity organizace upevňují demokratické a občanské hodnoty. 

 

Postup při implementaci a hodnocení CSR 

 

Dříve, než společnost začne s realizací CSR, musí mít podle ISO 26000 jasno v tom, 

jaká má specifika v oblasti ekonomické, sociální a environmentální.  



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2.6 Realizace CSR v 10 krocích. Zdroj: [11], str.124. 

 

Z výše uvedeného tedy vyplývá, že pokud chce podnik implementovat CSR podle 

normy ISO 26000, musí brát v úvahu nejen předmět a obor podnikání, ale i poslání, kulturu 

podniku, obchodní strategii či environmentální profil.  

 

Zavádění CSR do organizace můžeme rozdělit podle Petříkové [8] na tři etapy, 

skládající se ze čtyř kroků, které jsou popsány níže. 

 

První etapu nazývá Zahájení implementace systému CSR. Tato etapa je dále rozdělena 

na dva kroky, z nichž každý obsahuje další podkapitoly. Krok jedna zahrnuje rozhodnutí 

vrcholového vedení, že se CSR bude v organizaci zavádět, jmenování manažera který, bude 

řídit projekt zabývající se CSR, jmenování týmu podílejícího se na řešení CSR a školení 

jednotlivých členů tohoto týmu a vrcholového vedení organizace. Druhý krok je zahájením 

činnosti v týmu CSR13. Provádí se zde vstupní analýza, rozhodnutí o tom, jak bude CSR 

vypadat a jaké budou požadavky na organizaci. Také se zde vypracovává projektový záměr. 

 

Druhá etapa je etapou realizace záměru. Obsahuje třetí krok, který např. stanoví cíle 

projektu a výstupy, kterých má být dosaženo, časový rámec a milníky, formuluje požadavky 

na zdroje. V této fázi zavádění by podnik také neměl zapomenout na školení zaměstnanců a 

komunikaci. Provádí se zde shromažďování dat, určují se silné a slabé stránky a podávají 

náměty na zlepšení. 

                                                 
13 Jde o projektování. 



  

Poslední, třetí etapa se týká zprávy o CSR. V kroku čtyři se provádí formulování 

konceptu první Zprávy o CSR a následně dochází k samotnému psaní zprávy14 (obsah zprávy 

viz. příloha č. 4).  

 

2.6 Systém hodnocení CSR v českých podmínkách 

 

Petříková [8] uvádí, že Sdružení Korektní podnikání společně se Sdružením pro Cenu 

ČR za jakost vytvořili národní metodiku hodnocení CSR. Tato metodika se opírá o soustavu 

ukazatelů KORP, model excelence EFQM a metodiku sebehodnocení modelu CAF 2006.  

 

Následující text je čerpán z Národní politiky kvality [19], dostupné na stránkách 

www.npj.cz. 

 

Cílem programu Národní cena za CSR, který se zabývá společenskou odpovědností 

organizací, je zviditelnění principů CSR v České republice a odměnit firmy, které se 

dobrovolně hlásí k plnění principů CSR veřejným oceněním.  

 

Mezi účastníky programu Národní cena za CSR patří: 

 Rada kvality České republiky, 

 Sdružení pro oceňování kvality (SOK), 

 Česká společnost pro jakost (ČSJ), 

 Sdružení Korektní podnikání (KP), 

 Uchazeč, 

 Hodnotitelé. 

 

Filosofie programu spočívá v hodnocení organizace třetí nezávislou stranou. Toto 

hodnocení probíhá na základě metodiky KORP. 

 

                                                 
14 Zpráva by měla splňovat požadavky modelu KORP v oblastech ekonomiky, environmentu a sociální 
odpovědnosti. 



  

 

Obr. 2.7 Schéma modelu KORP. Zdroj: [19], str. 58. 

 

Pokud se společnosti chtějí účastnit této soutěže, musejí vypracovat „Zprávu o CSR“, 

kterou následně předkládají k hodnocení. Hodnotí se všechny tři pilíře, ekonomika, 

environment a sociální oblast. 

 

Společnosti ucházející se o tuto cenu jsou rozděleny do dvou kategorií. První kategorie 

je rozčleněna podle počtu zaměstnanců (do 250 a nad 250 zaměstnanců), druhá podle 

organizačního členění (celá organizace, součást jiné organizace).  

 

Existují čtyři stupně ocenění, které může zúčastněná organizace dostat. Jde o ocenění 

za zapojení organizace, za zlepšení výkonnosti organizace, ocenění finalisty a vítěz ceny. 

Finanční zdroje na pokrytí nákladů spojených s programem jsou získávány od Rady kvality 

České republiky, z prostředků SOK, sponzorů a poplatků, které musí povinně uhradit 

uchazeči15. 

 

Uchazeči jsou povinni podávat pravidelné informace, nesmějí zneužít autorských práv, 

kterými jsou chráněny jim zaslané materiály, a také musí neprodleně informovat výkonného 

ředitele SOK, pokud se dozvědí o porušení pravidel (Statutu). 

                                                 
15 Jedná se o registrační poplatek a poplatek za hodnocení. 

Systém 

Kritérium I 
Ekonomika 

Kritérium I 
Environment

Kritérium I 
Soc. oblast 

Předpoklady EM1P Výsledky EM1V

Subkritérium 
EM1 

Subkritérium 
EM2 

EM1 P1

EM1 P1

Atd.

EM1 V1

EM1 V1

Atd.



  

Stejně tak, jako mají uchazeči své povinnosti, mají i svá práva. Ta se týkají například 

nezveřejňování a utajení údajů, ochrany zájmů uchazečů nebo námitek a odvolání. 

 

Pokud uchazeči poruší Statut, například podají nepravdivé informace nebo se chovají 

tak, že jejich chování může poškodit jiného účastníka programu, má SOK právo udělit mu 

přiměřenou sankci. Může jít buď o napomenutí, nebo dokonce vyloučení účastníka 

z programu Národní ceny za CSR. Pokud se proviní tak, že dojde k vyloučení, má právo se do 

programu vrátit po uplynutí dvou let po vyloučení.  

 

Ty organizace, které získají ocenění, mají právo uvádět to ve svých materiálech ať už 

písemných, obrazových či zvukových. Jedinou podmínkou v tomto zveřejňování je, že musejí 

uvést rok, kdy toto ocenění získaly.  

 

Společenská odpovědnost v prostředí českých firem, jak ji vidí Petříková [8] 

 

V podmínkách firem působících v České republice můžeme zatím mluvit jen o 

částečném rozvinutí konceptu CSR. Chybou je zejména to, že podniky realizují své aktivity 

spíše směrem dovnitř než vně podniku. Ve vidině přilákání a udržení si kvalitních pracovníků 

preferují péči o zaměstnance včetně péče o jejich vzdělání. Bohužel už né tak jasně vidí 

přínosy v zaměření se na aktivity, které se dějí vně. Bylo by ale nesmyslné tvrdit, že v tomto 

směru české firmy nevykonávají vůbec žádné aktivity. Podniky si uvědomují význam vlastní 

transparentnosti vůči okolí. Rozvíjí spolupráce se školami, motivovanou zejména již 

zmíněnou snahou o získání kvalitních zaměstnanců. Ve vybraných případech dokonce 

dochází ke společnému řešení vědecko-technických úkolů. Také do jisté míry vnímají 

důležitost zapojit se do ochrany životního prostředí. 

 

Významné je také to, že v našich podmínkách podniky nepociťují žádný tlak aplikovat 

principy CSR z řad široké veřejnosti, médií či spotřebitelů. Problém je spatřován v nezájmu 

českého spotřebitele, který přikládá důraz spíše na dostupnost zboží a jeho cenu, než to, kdo 

zboží vyrobil, za jakých podmínek bylo vyrobeno a jak se výrobce chová k životnímu 

prostředí. Důvodem této „zaslepenosti“ je vedle nezájmu i velmi nízká informovanost 

v oblasti CSR.  

 

 



  

2.7 Princip CSR v modelu EFQM  

 

Model excelence EFQM vychází z filozofie TQM16. Krymláková [3] uvádí, že byl 

vytvořen Evropskou nadací pro management kvality a představuje určitý rámec pro systém 

sebehodnocení celkové výkonnosti organizace.  

 

Tento model se uvádí jako jeden ze základních při prosazování principů Společenské 

odpovědnosti organizací. 

 

Podle zdroje [8] a filosofie modelu EFQM se mezi excelentní mohou řadit ty 

organizace, které usilují o uspokojení zainteresovaných stran a to tím, o co usilují, jak 

dosáhnou toho, o co usilují, čeho s největší pravděpodobností dosáhnou a ty, jejichž výsledky 

budou udržitelné v budoucnu.  

 

Pokud organizace využívá při své analýze modelu EFQM můžeme říci, že tato analýza 

je systematická a komplexní. Vychází se totiž ze sebehodnocení formou benchmarkingu17 a 

analýzy procesů činností podle kritérií, mezi které patří vedení, politika a strategie, 

pracovníci, partnerství a zdroje, procesy, výsledky vzhledem k zákazníkovi, výsledky 

vzhledem k zaměstnancům, výsledky vzhledem ke společnosti a klíčové výsledky výkonnosti 

organizace. 

 

Obr. 2.8 Model EFQM. Zdroj: [3], str.131. 

                                                 
16 TQM – Total Quality Management.  
17 Metoda benchmarkingu spočívá ve srovnávání podniku s těmi nejlepšími v oboru. 
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Míra naplnění principů CSR kritérií se v modelu EFQM promítá zejména v „bodě“ 

nazvaném „společnost výsledky“. Excelence se zde podle pramene [5] projevuje také 

aktivitami, které jsou nad rámec minimálních legislativních požadavků a s jejichž pomocí 

organizace usiluje o pochopení a uspokojování všech očekávání zainteresovaných stran ve 

společnosti. Přijímání etického přístupu a překračování očekávání v dodržování pravidel 

společnosti obecně vzato nelépe slouží dlouhodobým zájmům organizace a jejich pracovníků. 

 

Krymláková [3] říká:  Model EFQM je nápomocen při odhalování silných a slabých 

stránek podniku, stanovení prioritní oblasti pro zlepšování a umožňuje vytvářet reálnou 

představu o fungování managementu podniku.  

 

2.8 Předpoklady společenské odpovědnosti organizací 

 

Aby byl koncept společenské odpovědnosti organizací úspěšný, musí podle pramene 

[3] vycházet ze čtyř hlavních předpokladů. Předpokládá se, že podniky budou jednat eticky a 

odpovědně nad rámec zákonných norem, budou upřednostňovat strategický přístup (je třeba, 

aby organizace strategicky zpracovala program CSR a prováděla jeho implementaci na 

strategické úrovni viz. příloha č.1), bude v organizaci vytvořen soulad se stěžejní činností 

podnikání a aplikován ve všech firemních aktivitách a nakonec dojde ke sladění konceptu 

CSR s firemní kulturou.  

 

Jak poznat, že je firma společensky odpovědná? 

 

Problematiku týkající se rozpoznání společensky odpovědného chování jednotlivých 

firem přibližuje Petříková [7] následovně. 

 

Pokud se snažíme zjistit, zda je či není daná firma společensky odpovědná, většinou 

stačí odpovědět si na pár základních otázek, které nám nastíní, jak to se společenskou 

odpovědností dané firmy vlastně je. 

 

Je tedy třeba se zaměřit na to, zda organizace poskytuje kvalitní produkty či služby a 

prodává je za přiměřenou cenu. Dále bychom měli zjistit, jestli produkty (služby), které 

poskytuje, nejsou zdravotně závadné, jakým způsobem se chová ke svým zaměstnancům, 

zdali má v pořádku účetnictví a v neposlední řadě je třeba zaměřit se na činnosti organizace, 



  

které má v oblasti životního prostředí a sociálních vztahů, a to nejen k zaměstnancům, o 

kterých již byla řeč, ale v této souvislosti jde především o komunitu působící na organizaci 

zvenčí. V tomto ohledu je dobré položit si otázky typu: Jak se společnost podílí na ochraně 

životního prostředí? Co dělá pro rozvoj komunity? Pomáhá lidem v nouzi?  

 

Jestliže se na problematiku týkající se Společenské odpovědnosti firem podíváme 

velmi zjednodušeně, můžeme říci, že pokud si jakákoliv organizace (ať hovoříme o 

společnosti výrobní nebo poskytující služby) položí výše uvedené otázky a odpoví si na ně 

kladně, tedy ano, pak může prohlásit, že je „společensky odpovědnou organizací“.  

 

2.9 Přínosy CSR, jak je vidí Krymláková [3] 

 

Ze studií týkajících se společenské odpovědnosti organizací vyplývá, že ze zavedení 

CSR (v oblasti ekonomické, sociální a environmentální) plynou firmě jisté výhody. Můžeme 

tedy říci, že společně s CSR se zvyšuje například zisk, obrat, produktivita, hospodárnost, 

kvalita produktů a služeb, přístup k dodatečnému kapitálu, image, renomé, důvěryhodnost 

firmy a obchodní značky, loajalita zákazníků, ochrana důvěrných informací, schopnost získat 

a udržet kvalitní zaměstnance, konkurenceschopnost, hodnota podniku pro akcionáře, 

pravděpodobnost expanze na zahraniční trhy, zkvalitňují a upevňují se společenské a 

obchodní vztahy, celospolečenský užitek, bezpečnost práce, řízení lidských zdrojů. Se 

zaváděním této koncepce také dochází ke snižování nákladů, rizik podnikání, potenciálního 

dohledu státu a jeho zákonných opatření a v neposlední řadě i transformačních nákladů. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

3 Analýza stávajícího stavu 

 

Kapitola číslo tři bude analyzovat stávající stav společnosti. Konkrétně tedy bude 

obsahovat charakteristiku firmy, popis stávajícího systému řízení a identifikaci prvků 

společenské odpovědnosti v Tescomě. Abych objasnila činnosti, které Tescoma provádí, budu 

pracovníkům společnosti pokládat otázky, zaměřené především na interní dokumentaci a chod 

společnosti. Zajímat mě bude také to, jak se společnost chová v rámci odběratelsko 

dodavatelských vztahů, jak pečuje o své zaměstnance, jaký přístup má k zákazníkům nebo 

zda, popřípadě do jaké míry se angažuje v oblasti filantropie. 

 

3.1 Charakteristika firmy 

 

Následující informace týkající se charakteristiky firmy jsem čerpala z interní směrnice 

„Příručka integrovaného systému jakosti“ [10],  www stránek společnosti [22] a [23] a 

informací, které mi byly pracovníky Tescomy poskytnuty v rámci exkurze. 

 

TESCOMA s.r.o. je českou firmou, která nemá zahraniční kapitálovou účast. Jak již 

vyplývá z názvu, jde o společnost s ručením omezeným. Předmětem podnikání této firmy je 

návrh a vývoj, skladování, logistika a prodej kuchyňských a domácích potřeb.  

 

Firma vznikala v roce 1992 ve Zlíně, kde má také své sídlo. Sídlo společnosti se 

postupně vyvíjí. V roce 2001 byl položen základní kámen stavby nové budovy, která se po 

svém dokončení stala světovou centrálou Logistického centra Tescoma WORLD. Za zmínku 

také stojí, že právě tato stavba získala po svém dokončení titul stavba roku Zlínského kraje. 

 

Společnost má dále zaveden, dokumentován, udržován a zlepšován systém 

managementu jakosti dle ČSN EN ISO 9001:2009 a ČSN EN ISO 14001:2005 ve všech 

svých činnostech s výjimkou úseku Výroby a montáže obchodního zařízení.  

 

Oba dva tyto systémy, tedy jak QMS, tak EMS si nechává Tescoma pravidelně 

certifikovat u společnosti TÜV SÜD Czech. Naposledy byla certifikace ve firmě provedena 

pro systém managementu jakosti 8.10. 2009 a pro systém environmentálního managementu 



  

28.8.2008. Platnost obou těchto certifikátů má Tescoma do 20.8.2011. Jak certifikát pro ČSN 

EN ISO 9001:2009, tak pro ČSN EN ISO 14001 jsou součástí přílohy č. 5, 6. 

 

Historie  

 

Společnost TESCOMA s.r.o byla založena v roce 1992. Prvotním prodejním zbožím 

této firmy byly kuchyňské spořiče vody. Tyto výrobky se staly na českém trhu natolik 

populární, že po pár měsících podnikání společnost otevřela první zahraniční pobočku 

Tescoma na Slovensku.  

 

V roce 1997 se společnost transformovala z původního „sdružení podnikatelů“ na 

společnost s ručení omezeným. 

 

Rok 2001 se stal pro firmu velmi významným, neboť právě v tomto roce bylo 

založeno a následně také otevřeno Tescoma Design Centrum ve Zlíně. Toto vlastní vývojové 

centrum, kterým firma disponuje, jí umožňuje neustále reagovat na rostoucí požadavky trhu 

jak na kvalitu a funkčnost, tak i na design výrobků do kuchyně a domácnosti.  

 

Vývoj výrobků (Tescoma Design studio)  

 

Díky tomu, že TESCOMA se řadí mezi jednu z prvních firem ve východní Evropě, 

která vlastní RAPID PROTOTYPING SYSTÉM (RPS), jež jí umožňuje ve velmi krátkém 

čase vytvořit modely výrobků navrhovaných na počítači, krátí se také vývojová fáze 

navrhovaných produktů a zefektivňují se výrobní přípravy nových sérií výrobků. 

 

Aby bylo dosaženo dokonalosti, z každého modelu, který je simulován na počítači 

v programu, jež umožňuje nejen 3D ztvárnění, ale i rozeslání návrhu výrobcům, se v procesu 

schvalování vytvoří nejdříve jeho plastová replika18. Výhodou použití této techniky je nejen 

několikanásobná úspora času, ale také v případě nutnosti rozpustnost takto vytvořené kostry 

ve vodě, tudíž nedochází k zatěžování životního prostředí. Pokud je tato replika modelu 

funkční, přechází dále do grafiky, kde se řeší další náležitosti spadající do kompetence tohoto 

úseku.  

                                                 
18 Tato replika je vytvořena právě díky RAPID PROTOTYPING SYSTÉM. Společnost je vlastníkem hned tří 
těchto strojů. 



  

Společnost ve svém úseku vývoje zaměstnává 12 designérů a 10 grafiků a produkuje 

průměrně 250 nových výrobků ročně.    

 

Je na místě říci, že designéři společnosti patří mezi špičky ve svém oboru. Důkazem 

tohoto tvrzení je i úspěch, kterého výrobek značky Tescoma dosáhl na největším veletrhu 

spotřebního zboží na světě – AMBIENTE 2010. Veletrh se konal ve Frankfurtu nad 

Mohanem a Tescoma zde získala prestižní ocenění Design Plus 2010, viz. příloha č. 7. 

 

Nezbytné je také podotknout, že TESCOMA s.r.o. není výrobcem. Společnost si pouze 

klade požadavky, které musí výrobce jejich produktů splňovat. Vlastní výrobu zajišťuje 

produktový manažer u sjednané firmy v souladu s požadavky normy ISO 9001 (Validace). 

Ten je zodpovědný za výběr ze seznamu asi stovky potencionálních výrobců. Po výběru 

provede výrobce nultou výrobu, která je podrobena v Tescomě příslušným testům. Pokud 

výrobek těmito testy projde, je zahájena první výroba. 

 

Vznik DESIGN STUDIA TESCOMA  finančně podpořilo i Ministerstvo průmyslu a 

obchodu České republiky. 

 

Zahraniční obchodní zástupci  

 

Tescoma nabízí své výrobky také na zahraničních trzích. Stálé obchodní zástupce má 

na Slovensku, v Itálii, Rusku, Polsku, Španělsku, Portugalsku a na Ukrajině. Pochlubit se také 

může distribucí, kdy je možné setkat se s výrobky této značky ve více než osmdesáti zemích 

světa.  

 

Zákazníci společnosti 

 

Zákazníky společnosti tvoří obchodní řetězce a ostatní subjekty. Ke každému z těchto 

subjektů má Tescoma odlišný přístup. V případě řetězců definuje požadavky týkající se 

produktu obchodní ředitel, ostatní případy má na starosti obchodní manažer. Oba se ale při 

jednání se zákazníkem zaměřují na stejnou činnost. Definují požadavky týkající se produktu, 

včetně požadavků, které má zákazník na dostupnost a dodání produktu. Když se smlouva 

schválí, nebo se potvrdí objednávka, je to považováno za definici požadavků týkajících se 



  

produktu. Pokud se stane, že zákazník trvá na změně definovaných požadavků, řeší 

společnost tuto situaci dodatkem ke smlouvě. 

 

Konkurence 

 

Mezi hlavní konkurenty společnosti Tescoma s.r.o. na českém trhu se řadí Suke, 

Domo service a UTC, spol. s r.o. Na konkurenty pohlíží Tescoma s respektem a v přístupu 

k nim používá nepsaných etických pravidel – fair play.  

 

Organizační struktura společnosti 

 

Tescoma zaměstnává celkově 160 zaměstnanců, z toho tvoří 30% ženy a 70% muži. 

Organizační struktura společnosti je uvedena v příloze č. 8. 

 

Kontrola jakosti, nezávadnosti a skladování výrobků 

 

Jakost výrobků je kontrolována na vstupu. Podle přijímaného množství zboží se 

vybere počet kusů, které se budou kontrolovat. Vstupní kontrola akceptuje 2% neshodného 

zboží v dodávce. Každý výrobek z první dávky je vždy zaskladněn a využívá se dále pro 

následný výzkum a vývoj.  

 

Kontrola nezávadnosti výrobků značky Tescoma je z důvodu nezávislého pohledu 

prováděna externími pracovníky společnosti ITC19 (Institut pro testování a certifikaci). Při 

této kontrole se například zjišťuje, zda se při používání výrobků nedostávají do potravin 

zakázané látky jako je chrom, nikl apod. 

 

Výrobky jsou skladovány ve skladě, jehož celková kapacita po provedené rekonstrukci 

nabízí více jak 30 000 paletových míst. Sklad je rozdělen podle toho, kam z něj výrobek 

putuje. Tescoma využívá i takzvané sklady rychlé obrátky, do kterých se vychystává zboží po 

kusech, určené již pro jednotlivé distributory. Veškeré zboží, které se nachází ve skladě je 

                                                 
19 Institut pro testování a certifikaci, a. s.  je nezávislou zkušební, certifikační, kalibrační, inspekční a konzultační 
společnost působící v oblasti hodnocení kvality a bezpečnosti výrobků, certifikace managementu řízení a 
environmentálního managementu a v oblasti technické normalizace.  



  

označeno čárovými kódy pro lepší orientaci, identifikaci a vyhledávání. Společnost v této 

souvislosti používá systém SAP20. 

 

3.2 Popis stávajícího systému řízení firmy 

 

Popis stávajícího systému řízení firmy uvádím, protože v něm budu hledat prvky, 

splňující nároky na společenskou odpovědnost. Při zpracovávání této podkapitoly jsem 

vycházela z interní směrnice z názvem Příručka integrovaného systému jakosti. 

 

Jak již bylo řečeno dříve, Tescoma s.r.o. používá jak management jakosti, tak 

environmentální management dle norem ISO 9001:2009 a ISO 14001:2005, který si nechává 

pravidelně certifikovat. 

 

Jaké procesy týkající se managementu jakosti v organizaci probíhají? 

 

Jak jsem se mohla dozvědět z příručky integrovaného systému jakosti, kterou jsem 

měla (mimo jiných dokumentů) při zpracovávání analytické části k dispozici a ze které jsem 

vycházela, procesy probíhající v organizaci a týkající se QMS má Tescoma rozděleny do tří 

skupin. Jsou to procesy hlavní, podpůrné a řídící. Jejich vzájemnou provázanost je možné 

vidět v příloze číslo 9. I procesy, které jsou zabezpečovány externími zdroji podléhají 

systémovému řízení. Jejich výčet obsahuje příloha č. 10.  

 

Management jakosti a environmentu  

 

Oba dva systémy, tedy jak systém managementu jakosti, tak systém environmentu 

jsou ve společnosti zavedeny, udržovány a zlepšovány, a to v souladu s požadavky norem 

ČSN EN ISO 9001:2009 a ČSN EN ISO 14001:2005. 

 

Z důvodu úspěšné aplikace a snadného udržování a kontroly integrovaného systému 

managementu byl realizačním týmem organizace zpracován dokument, jež definuje způsoby 

naplnění požadavků obou norem. 

 

                                                 
20 SAP je informační systém podniku, na kterém je postavena logistika a provázanost s dalšími úseky. 



  

Ve společnosti jsou personálně obsazeny následující funkce, jejichž úkolem je 

vybudování a udržování integrovaného systému v souladu s jednotlivými kapitolami norem 

ČSN EN ISO 9001:2009 a ČSN EN ISO 14001:2005. Jde tedy o funkci představitele 

managementu pro QMS a EMS, který je zodpovědný za koordinaci, provázanost a součinnost 

obou systémů, osoby zodpovědné za realizaci jednotlivých prvků obou systémů a interní 

auditory. 

 

Společnost má také zajištěny zdroje týkající se technického vybavení, 

dokumentovaných postupů a samozřejmě také zdroje finanční. 

 

Dokumentace systému 

 

Dokumentace systému společnosti21 zahrnuje celkové zaměření společnosti ve vztahu 

k jakosti a environmentu a také cíle, o které společnost v těchto oblastech usiluje. Systém  

obsahuje interní a externí dokumentace, obsahující opatření a požadavky k uplatňování, 

udržování a zlepšování systému. 

 

Příručka integrovaného systému managementu 

 

Tato příručka tvoří vrcholový dokument integrovaného systému managementu ve 

společnosti. Kapitoly jsou v ní strukturovány tak, aby odpovídaly rozdělení nory ČSN EN 

9001:2009. 

 

V příručce jsou zahrnuty jak oblasti použití managementu jakosti, tak systému 

environmentálního managementu. Dokument dále popisuje procesy ve společnosti, jejich 

pořadí a vzájemné vazby, způsoby naplnění požadavků, specifikuje postupy realizace, 

popřípadě obsahuje odkazy na další vydané dokumentované postupy. 

 

Zpracovatel Příručky, kterým je představitel managementu, také odpovídá za její 

aktualizaci. 

 

                                                 
21 Integrovaného systému managementu 



  

Tvorba, vydání, evidence, distribuce, revize, změnové řízení Příručky se řídí postupem 

„Řízení dokumentů a záznamů“. 

 

Řízení dokumentů a záznamů 

 

Řízení dokumentů ve společnosti TESCOMA s.r.o. je plně kompatibilní s požadavky 

normy ČSN EN ISO 9001:2009 (zahrnuje schvalování, aktualizaci, zajištění dostupnosti i 

zabránění neúmyslného použití předpisů, které jsou neaktuální a zastaralé). 

 

Tescoma tedy řídí dokumenty, mezi které patří politika a cíle integrovaného systému 

managementu, příručka integrovaného systému, dokumentované postupy požadované 

normami ISO 9001 a ISO 14001 a dokumenty potřebné pro zajištění efektivního plánování, 

fungování a řízení svých procesů. 

 

Aby bylo možné prokázat shodu s požadavky a účinné zajištění systému 

managementu, vede společnost všechny záznamy, které jsou požadovány normami ČSN EN 

ISO 9001:2009 a ČSN EN ISO 14001:2005 a uchovává i další záznamy, které vedení 

společnosti považuje za důležité.  

 

Požadavky zákazníka 

 

Zajištěním potřeb zákazníka a všech zainteresovaných stran jsou ve společnosti 

pověřeni vedoucí pracovníci. Ti také dbají na to, aby tyto potřeby a očekávání byly plněny k 

plné spokojenosti zainteresovaných stran. Pro dosažení tohoto cíle probíhá v organizaci 

neustálý proces vyhodnocování a přezkoumávání informací získaných od zákazníků a od 

dalších zainteresovaných stran. 

 

Aby tedy byly splněny potřeby a očekávání jednotlivých zainteresovaných stran, ubírá 

se pozornost na identifikaci zákazníka, stanovení klíčových znaků produktu i s možnými 

environmentálními dopady. Dále se identifikují konkurenti, kteří působí na trhu, příležitosti 

ke zlepšování, vlastní silné a slabé stránky, legislativní požadavky a environmentální aspekty. 

Provádí se analýza propagační a reklamní činnosti, spokojenosti zákazníka a analýza 

reklamací a stížností. V neposlední řadě dochází také k vyhodnocení validace nových 

výrobků. 



  

V souladu s naplněním požadavků mezinárodní normy je vyhodnocování výše 

uvedených skutečností nedílnou součástí řídící práce všech vedoucích pracovníků společnosti 

a je také stálou náplní porad vedení společnosti. 

 

Politika integrovaného systému 

 

Vedením společnosti byl vypracován dokument nazvaný „Politika jakosti QMS a 

EMS“. Tento dokument je prohlášením, ve kterém management společnosti přijímá závazek 

k uspokojování potřeb všech zainteresovaných stran. 

 

Politiku jakosti QMS a EMS přezkoumává vedení podniku jedenkrát ročně, nebo po 

vážné organizační změně. Přezkoumání je zaměřeno především na vhodnost a aktuálnost 

dokumentu. 

 

Dokument je volně přístupný v organizaci k nahlédnutí zaměstnancům, kteří jsou 

s ním seznámeni prostřednictvím svých vedoucích. Ti s ním také seznamují nové 

zaměstnance v rámci úvodního školení. 

 

Nakupování a hodnocení dodavatelů 

 

Nakupování má v kompetenci vedoucí nákupu a distribuce zboží. Procesy, které na 

tuto činnost navazují, jsou přejímka, vstupní kontrola, hodnocení dodavatelů. 

 

Hodnocení dodavatelů se provádí za použití bodovacího systému. Podle celkového 

počtu dosažených bodů poté vedoucí nákupu a distribuce zboží zařadí dodavatele do příslušné 

kategorie, viz. tabulka níže. Kritéria hodnocení dodavatelů jsou součástí přílohy číslo 11. 

 

Kategorie dodavatelů Hodnocení 

A schválený dodavatel 35 – 25 bodů 

B alternativní dodavatel 24 – 20 bodů 

C neschválený dodavatel 19 – 0 bodů 

Tab. 3.1 Kategorie dodavatelů. Zdroj: [10], str.21 

 



  

Pravidelně, jedenkrát za rok vedoucí nákupu a distribuce zboží provádí nové 

hodnocení dodavatelů. Pokud některý z dodavatelů sestoupí z kategorie A do B, C nebo 

z kategorie B do C, zašle hodnotitel tomuto dodavateli dopis, ve kterém ho upozorní na 

příčiny, jež vedly k negativnímu hodnocení, popřípadě jej upozorní na hrozbu přerušení 

obchodních vztahů. Pokud se však stane, že negativně ohodnocený dodavatel je 

nenahraditelný, vyžádá si hodnotitel zaslání průběžných informací o přijetí a splnění 

nápravných opatření s dodavatelem.  

 

Aby nebyl zhoršován environmentální profil Tescomy, rozhoduje jednatel o přijetí 

dodavatele i na základě úrovně dodavatelem zavedeného systému jakosti, respektive 

environmentu, a to po předložení certifikací systému jakosti a environmentu. 

 

Interní audity 

 

Aby bylo jasné, zda systémy environmentu a managementu jakosti vyhovují 

požadavkům norem ČSN EN ISO 9001:2009, ČSN EN ISO 14001:2005 a ČSN EN ISO 

19011:200322 a je efektivně udržován, provádí Tescoma pravidelné integrované interní audity. 

Audity ve společnosti provádí nezávislí pracovníci, případně mohou být zajišťovány i externě. 

Společnost má také vytvořen dokumentovaný postup „Interní audit“, který popisuje metodiku 

auditů, odpovědnosti a požadavky. 

 

3.3 Identifikace prvků společenské odpovědnosti firmy Tescoma na základě 

rozhovoru s pracovníky a průzkumu dokumentace 

 

Jak již vyplývá z popisu stávajícího stavu firmy a integrovaného managementu a jak 

potvrdí i následující kapitoly, Tescoma už některé aktivity spadající do CSR zcela přirozeně 

praktikuje, jen je přímo nepojmenovává tímto termínem. 

 

Pro přiblížení situace v Tescomě s.r.o. v oblasti ekonomické, sociální a 

environmentální jsem využila dotazníků převzatých do Evropské komise, které jsem získala 

z volně dostupné brožury s názvem „Společenská odpovědnost firem, průvodce nejen pro 

malé a střední podniky“ na stránkách www.csr-online.cz. [17]. Jejich účelem je poukázat na 

                                                 
22 ISO 19011:2003 – Směrnice pro auditování systému managementu jakosti a/nebo systému environmentálního 
managementu. 



  

to, které odvětvové aktivity již organizace vykonává a pomoci jí při definování dalších kroků, 

vedoucích k přiblížení organizace ke statutu „společensky odpovědná“. 

 

Postup při provádění analýzy 

 

Při provádění analýzy jsem využila jak dotazníků převzatých od Evropské komise, tak 

otázek, které jsem vypracovala na základě prostudování normy SA 8000. K pomoci při 

hledání odpovědí jsem oslovila dva zaměstnance společnosti Tescoma. Šlo o představitele 

managementu pro ISO 9001 a manažera jakosti výroby.  

 

S těmito pracovníky jsem vedla řízený rozhovor, ze kterého jsem zaznamenávala 

informace související s otázkami. Jejich odpovědi jsem zapracovala do textu následujících 

podkapitol. Na závěr respondent vyplnil příslušnou pozici v hodnotící škále.  

 

Jelikož otázky se netýkaly jen oblasti řízení jakosti, ale zahrnovaly širokou škálu 

činnosti společnosti, doplnil mi manažer jakosti výroby chybějící informace od svých kolegů 

z jiných úseků. Bohužel jsem neměla možnost jednat s těmito lidmi osobně, ale myslím si, že 

získané informace byly dostačují k utvoření si rámcového obrázku o tom, jaké činnosti 

Tescoma v oblasti CSR provádí. 

 

Při vypracovávání odpovědí k uvedeným otázkám, jsem měla k dispozici nejen 

poznámky z osobních konzultací s pracovníky Tescomy, ale také mi bylo umožněno 

nahlédnout do interních dokumentů. Čerpala jsem převážně z Příručky integrovaného systému 

jakosti, Reklamačního řádu, Plánu výcviku zaměstnance, Informace zaměstnancům a 

z webových stránek společnosti. Při absolvování exkurze po Tescomě, v rámci seznámení se 

s chodem společnosti, jsem měla možnost vidět, jak se provádí zkušební testy na výrobcích 

v praxi, jakým způsobem jsou v Tescomě uskladněny výrobky. Také jsem se jako pozorovatel 

zúčastnila přejímky zboží. 

 

3.3.1 Ekonomická oblast  

 

Na oblast, týkající se ekonomiky, můžeme z pohledu firmy nahlížet dvojím způsobem. 

Na jedné straně jsem sledovala, jak se společnost chová na trhu (z ekonomického pohledu), na 



  

straně druhé jsem se zaměřila na firemní hodnoty (na definování firemních hodnot, 

obeznámení zaměstnanců s nimi atd.). 

 

Pro získání důkazů o pravdivosti odpovědí bylo třeba podívat se hlouběji do 

dokumentů, které má společnost vytvořeny. Stručný přehled zavedených dokumentů a oblastí, 

kterých se týkají, je uveden v příloze č. 12.  

 

Pro přiblížení problematiky pokrývající ekonomickou oblast jsem využila dvou 

dotazníků. První mapuje chování Tescomy na trhu a obsahuje 6 otázek. Druhý je zaměřen na 

firemní hodnoty a skládá se z pěti otázek. Oba dotazníky jsou v příloze č. 13. 

 

Abych potvrdila či vyvrátila pravdivost odpovědí, rozhodla jsem se rozebrat 

podrobněji každou z uvedených otázek v textu níže. Pro přehlednost jsem zvolila postup, kdy 

vždy znovu uvedu znění otázky, odpověď, kterou  pracovníci Tescomy označili, a poté se 

pokusím o přiblížení odpovědi a nástin toho, zda jsou daná tvrzení podložená. 

 

Dotazník: Ekonomická oblast – chování na trhu 

 

Ot. 1. Dbá společnost Tescoma na poctivost a kvalitu všech smluv, jednání a propagace?

 Odpověď: ano 

Pravidla týkající se nákupu a prodeje má Tescoma ošetřena v rámci řízení jakosti, a to 

v souladu s normou ISO 9001. Také eviduje odběratelské a dodavatelské smlouvy. V rámci 

elektronického obchodování23 je držitelem certifikace internetového obchodu „APEK 

Certifikovaný obchod“. S touto certifikací bude moci disponovat od června 2010. 

 

Ot. 2. Poskytuje Tescoma jasné a přesné informace o výrobcích a službách včetně 

odpovídajících označení?  

Odpověď: ano 

 Tescoma dodržuje informační povinnost o výrobcích, která vyplývá z evropského 

nařízení 1935/2004/EC a nařizuje zveřejňování objektivních a nezkreslených informacích o 

výrobcích. Informace o svých výrobcích společnost nejen že uvádí na obalech výrobku, ale 

zveřejňuje je také na svých webových stránkách. 

                                                 
23 Tzv. E - shop 



  

Ot. 3. Dbá o včasné zaplacení dodavatelských faktur?  

Odpověď: ano 

Na dodržování termínů placení faktur se v Tescomě dbá v souvislosti s udržování 

dobrých dodavatelských vztahů. Termíny splatnosti jednotlivých faktur jsou vždy uvedeny 

v dodavatelsko-odběratelské smlouvě. 

  

Ot. 4. Stará se o zajištění efektivních zpětných vazeb, konzultaci nebo dialog se 

zákazníky, dodavateli i ostatními partnery?  

Odpověď: ano 

V oblasti zajištění zpětnovazebnosti při konzultacích se zákazníky, dodavateli či 

ostatními partnery, má Tescoma zřízeno zákaznické středisko ve Zlíně a v Praze. Dále pak 

servisní středisko, které je situováno také v těchto dvou městech a Bonusový program pro 

odběratele (jde o motivační program určený odběratelům, v jehož rámci jsou podle 

dosaženého obratu přiděleny odběrateli body, za které má možnost výhodně odebrat výrobky 

Tescoma a partnerských firem).  

 

Aby byl zajištěn kontakt s klientem (zákazníkem), využívá Tescoma své prezentace na 

veletrzích, předváděcích akcích, osobních jednáních a publikováním na svých webových 

stránkách. Veškerou tuto komunikaci, včetně marketingového průzkumu má na starosti 

oddělení marketingu. 

 

Ke komunikaci se zákazníkem týkající se informací o produktech, vyřizování 

poptávek, nabídek, či zpětné vazby od zákazníka včetně reklamací a stížností je ve firmě 

oprávněn obchodní ředitel, obchodní manažer, vedoucí marketingu a vedoucí zákaznického 

střediska. 

 

Ot. 5. Eviduje a řeší Tescoma stížnosti zákazníků, dodavatelů a obchodních partnerů? 

Odpověď: ano 

Pro přehled a evidenci reklamací či stížností má Tescoma zavedenu Knihu reklamací 

(IF-10) pro zákaznická střediska ve Zlíně a Praze a také má vytvořen reklamační řád, podle 

kterého je postupováno v případě jakýchkoliv reklamací. Reklamační řád společnosti je 

k nahlédnutí v příloze č. 14. Pro orientaci a přehlednost se v organizaci provádí Čtvrtletní 

vyhodnocování zákaznických reklamací.  



  

Zjišťování informací týkajících se spokojenosti zákazníka má ve společnosti na 

starosti obchodní ředitel. Ten získává informace z mnoha podkladů, mezi které patří například 

záznamy vytvořené při schůzkách se zákazníky, reklamace a připomínky zákazníků, emailová 

komunikace se zákazníky apod. 

 

Ot. 6. Spolupracujete s jinými partnery při řešení problémů souvisejících s odpovědným 

podnikáním?  

Odpověď: ano 

V oblasti odpovědného podnikání se partnerství neupíná jen na životní prostředí, ale 

bere v potaz i mnoho jiných aspektů, mezi které můžeme zařadit například i spravedlivý a 

čestný obchod, či bezpečnost a ochranu zdraví při práci. V těchto souvislostech Tescoma 

spolupracuje s akreditovanými zkušebními laboratořemi i s orgány státní správy, mezi které 

patří Česká obchodní inspekce, Ministerstvo zdravotnictví České republiky, Krajská 

hygienická stanice, Státní zdravotní ústav a další. 

 

Dotazník: Ekonomická oblast – firemní hodnoty 

 

Ot. 1. Má Tescoma jasně definované firemní hodnoty a pravidla chování?  

Odpověď: ano 

 Veškeré informace týkající se firemních hodnota či pravidel chování jsou obsaženy  

v Politice jakosti (IS 8/2005).  

 

V souladu s mezinárodní normou ČSN EN ISO 9001:2009 vedení společnosti 

(jednatelé) stanovilo povinnosti, pravomoci a související odpovědnosti všem zaměstnancům 

společnosti. Pro snadnější orientaci má organizace zpracovánu jak Matici odpovědnosti – 

přehled vlastníků procesů s uvedením provázanosti kapitol normy ČSN EN ISO 9001:2009, 

tak Matici odpovědnosti EMS s uvedením prvků normy ČSN EN ISO 14001:2005.  

 

Aby zaměstnanci věděli, jaké jsou jejich povinnosti, mohou nahlédnout do 

Organizačního řádu. Jeho přílohou je organizační a funkční schéma s rozmístěním funkcí a 

profesí. Součástí pracovní smlouvy každého zaměstnance je Popis pracovní funkce, který 

popisuje povinnosti jednotlivých profesí. Tímto krokem má organizace ošetřeno obeznámení 

zaměstnanců s jejich pracovními povinnostmi.  

 



  

Matice odpovědnosti za systém managementu jakosti viz. příloha č. 15.  

Matice odpovědnosti za prvky environmentálního systému viz příloha č. 16. 

 

Ot. 2., 3. Sděluje své firemní hodnoty zákazníkům, obchodním a dalším partnerům a 

znají vaši zákazníci vaše firemní hodnoty a pravidla chování?  

Odpověď: ano 

Sdělování firemních hodnot se ve společnosti děje prostřednictvím workshopů 

s obchodními partnery a zákazníky, ale také se zaměstnanci. Pro lepší transparentnost má své 

firemní hodnoty také uveřejněny na webových stránkách. 

 

Ot. 4. Znají vaši zaměstnanci vaše firemní hodnoty a pravidla chování?  

Odpověď: ano 

 Odpověď na tuto otázku úzce souvisí s odpovědí předcházející, ale je zde třeba 

podotknout, že určitá pravidla chování zaměstnanců Tescoma také uvádí v IS 6/2007 

Organizační zajištění výchovy zaměstnanců k BOZP a v Příloze číslo 1 této směrnice. 

 

Jak je uvedeno v Příručce integrovaného systému jakosti, představitel managementu 

má na starosti podporovat povědomí všech zaměstnanců o důležitosti požadavků zákazníka. 

 

Ot. 5. Informujete a školíte zaměstnance v problematice firemních hodnot a pravidel 

chování?  

Odpověď: ano 

Průběžné proškolování a podávání informací může Tescoma doložit dvěma 

dokumenty. Jde o Plán výcviku zaměstnance (IF-08) a Informace zaměstnancům (IF-38). Oba 

tyto dokumenty je možno si prohlédnout v příloze číslo č. 17 a 18. 

 

 V případě příchodu nového zaměstnance do společnosti má organizace stanoven 

takzvaný plán zácviků.  

 

U personalisty, ve složkách zaměstnanců, jsou vedeny záznamy o vzdělání, kvalifikaci 

a absolvování výcviku jednotlivých pracovníků. 

 

Aby byl dodržen požadavek neustálého vzdělávání pracovníků, sestavuje provozní 

ředitel každoročně Plán výcviku zaměstnanců. 



  

3.3.2 Sociální oblast 

 

I na oblast sociální je možné nahlížet z více úhlů pohledu. V rámci společenské 

odpovědnosti nás však zajímá zejména to, jak společnost jedná se zaměstnanci a jaké má 

vztahy s místní komunitou. Právě na tyto dvě oblasti jsou zaměřeny dotazníky přílohy č. 19.  

 

Problematiku sociální oblasti a požadavky na společenskou odpovědnost přibližuje 

mimo jiné i norma SA 800. Jak jsem již uvedla v teoretické části práce24, tato norma se 

zaměřuje především na oblasti, jako je dětská práce, nucená a povinná práce, zdraví a 

bezpečnost, svoboda shromažďování, diskriminace, pracovní doba a další.  

 

V souvislosti s touto normou jsem vytvořila dotazník, který obsahuje devatenáct 

otázek, jež přímo vyplynuly z požadavků SA 8000. Dotazník je přiložen v příloze č. 20.  

 

A) Poznatky z dotazování dle metodiky Evropské komise 

 

Dotazník: Sociální oblast – jednání se zaměstnanci 

 

Ot. 1. Povzbuzujete své zaměstnance, aby rozvíjeli své dovednosti a dlouhodobou 

kariéru?  

Odpověď: ano 

Této otázky se dotýkal průzkum v oblasti ekonomické a vyplynulo z něj, že 

zaměstnanci Tescomy jsou podrobováni pravidelnému proškolování v rámci takzvaného 

Ročního plánu školení.  

 

Co jsem ještě nezmínila, je fakt, že Tescoma umožňuje svým zaměstnancům vzdělávat 

se v oblasti cizích jazyků. V rámci pracovní doby probíhají ve firmě kurzy anglického jazyka, 

kterého se mohou zúčastnit dobrovolně všichni pracovníci. Výstupem z kurzu je závěrečná 

zkouška, jejímž prostřednictvím musí zaměstnanci prokázat své znalosti. Motivace ke studiu 

je v tomto případě umocněna faktem, že v případě neúspěšného složení závěrečné zkoušky je 

zaměstnanec povinen uhradit si náklady na kurz sám. V opačném případě veškeré náklady 

vzniklé s tímto typem vzdělávání hradí zaměstnanci Tescoma.  

                                                 
24 O normě SA 8000 pojednává část 2.5.2 Mezinárodní norma SA 800 a SAI. 



  

Ot. 2. Existuje proces, kterým brání Tescoma diskriminaci na pracovišti?  

Odpověď: částečně 

Tescoma nemá vypracovánu žádnou samostatnou směrnici, která by ošetřovala výskyt 

diskriminace na pracovišti. Má však tuto problematiku částečně ošetřenu v pracovním řádu 

(IS 4/2005) – článek III a IV.  

 

Ot. 3. Radíte se se zaměstnanci o důležitých věcech?  

Odpověď: ano 

 Zaměstnanci společnosti mají možnost se vyjádřit na poradách vedení nebo poradách 

jednotlivých úseků. 

 

Jak uvádí Příručka integrovaného systému jakosti, interní komunikace v rámci 

organizace má za cíl zlepšování činnosti zaměstnanců při dosahování stanovených cílů, a to 

především jejich osobním zapojením, možností předkládat návrhy ke stálému zlepšování 

systému QMS a EMS. Tyto návrhy mohou zaměstnanci sdělovat svým nadřízeným dvěma 

způsoby, a to buď ústně, například sdělením na poradách, nebo písemně.  

 

Ot. 4. Máte vhodná opatření pro zajištění zdraví, bezpečnosti a sociální péče, které vaše 

zaměstnance dostatečně chrání?  

Odpověď: ano 

V rámci zajištění všech výše uvedených požadavků má Tescoma vytvořenu IS 6/2007 

Organizační zajištění výchovy zaměstnanců k BOZP a přílohu č. 1 této směrnice.  

 

Také při zpracovávání Příručky integrovaného systému jakosti pamatovali její tvůrci 

na tuto problematiku a zahrnuli ji do obsahu výše zmíněného dokumentu, ve kterém se uvádí, 

že je důležité, aby prostředí, v němž zaměstnanci pracují nezhoršovalo jejich zdravotní stav a 

pracovní výkon. Proto musí vedoucí pracovníci neustále sledovat kritéria bezpečnosti práce a 

pracovní podmínky. Nápomocny při řízení pracovních podmínek jim mohou být kritéria 

stanovená v interním dokumentu s názvem Kategorizace prací. Aby bylo zajištěno plnění 

legislativních předpisů, probíhá ve firmě pravidelné školení o bezpečnosti práce, které má na 

starosti provozní ředitel. 

 

 

 



  

Ot. 5. Nabízíte aktivně zaměstnancům vhodnou rovnováhu pracovního a osobního života 

(například umožněním pružné pracovní doby, nebo práce z domova)?  

Odpověď: ano 

 Pružná pracovní doba je pracovníkům povolována bez jakýchkoli problémů. 

Zaměstnancům je umožněno upravovat si pracovní dobu podle jejich potřeb. Co se týče práce 

z domova, tak tuto možnost firma nenabízí, a to z toho důvodu, že ve společnosti se neprovádí 

činnosti, které by  vyžadovaly práci z domova. 

 

Sociální oblast – vztah k místní komunitě 

 

Další dotazník, týkající se vztahů k místní komunitě obsahuje pět otázek, na které bylo 

ve čtyřech případech odpovězeno kladně (tedy ano) a v jednom případě nebylo možné 

v souvislosti s činností firmy na danou otázku odpovědět. Viz. příloha č. 19.(dotazník o soc.) 

 

Ot. 1. Nabízíte možnost uplatnění lidem z obce (např. učební místa nebo pracovní 

zkušenosti pro mládež nebo invalidní občany)?  

Odpověď: ano 

Tescoma spolupracuje s místní univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně (například většina 

pracovníků Design centra jsou absolventi této univerzity).  

 

Ot. 2. Vedete s obcí otevřený dialog o negativních,  kontroverzních nebo citlivých jevech, 

které se týkají  vašeho podniku (např. hromadění odpadu před vašimi objekty, hluk, 

překážející vozidla na silnicích)?  

Odpověď: ano 

Jednatel a provozní ředitel vedou jednání na všech úrovních s Magistrátem města 

Zlína. Nutno také podotknout, že  co se týče překážejících vozidel na silnicích, má Tescoma 

v rámci svého areálu vybudováno parkoviště jak pro automobily svých zaměstnanců či 

obchodních partnerů, tak pro případné návštěvy. 

   

Ot. 3. Snažíte se nakupovat v nejbližším okolí?  

Odpověď: nelze použít 

Na tuto otázku bohužel nelze vzhledem k činnostem, které Tescoma provádí 

jednoznačně odpovědět. Jelikož Tescoma nic nevyrábí, nenakupuje tedy žádný materiál, 

z čehož vyplývá, že tuto otázku nelze použít. 



  

Ot. 4. Povzbuzujete své zaměstnance k účasti na veřejných aktivitách a projektech? 

Odpověď: ano 

Veřejné aktivity zaměstnanců podporuje Tescoma nabídkou slev a volných vstupenek 

na veřejné akce. Také provádí podporu volnočasových a sportovních aktivit svých 

zaměstnanců. Ti mají možnost v mimopracovní době využít se svými rodinami Sportovně-

relaxační centrum v areálu společnosti.  

 

Ot. 5. Poskytujete pravidelně finanční podporu veřejným aktivitám a projektům? 

Odpověď: ano 

 V rámci veřejných aktivit je Tescoma generálním partnerem Filharmonie Bohuslava 

Martinů a hlavním partnerem Městského divadla ve Zlíně. Dále má uzavřeny smlouvy na 

dobu neurčitou s nadacemi Charita ČR a SOS Dětské vesničky. Jako příklad spolupráce 

s nadacemi mohu uvést akci z konce roku 2009, kdy v rámci otevření nové prodejny v Praze, 

věnovala Tescoma Charitě ČR vlastní výrobky v hodnotě 110 000,- Kč. Nezaostává ani v  

podpoře sportovních aktivit. Příkladem může být sponzorství Zlínského fotbalového klubu FC 

Tescoma Zlín, nebo zapojení do největší automobilové události v kraji, Barum Rallye Zlín, 

v níž je hlavním sponzorem jednoho z našich nejúspěšnějších automobilových závodníků, 

Romana Kresty. 

 

Tescoma také každoročně podporuje projekt nazvaný Národní cena za studentský 

design. Ani rok 2009 nebyl v této souvislosti výjimkou. Jak je uvedeno na stránkách 

společnosti, do soutěže se zapojily všechny české, moravské i slezské vysoké školy a 

univerzity, stejně jako střední a vyšší odborné školy vychovávající budoucí designéry. 

 

B) Poznatky z dotazování na otázky vyplývající z normy SA 8000 

 

Jak jsem již uvedla na začátku této kapitoly, na sociální problematiku se zaměřuje i 

norma SA 8000. Kompletní vypracování otázek je v příloze č. 20.  

Po konzultaci s pracovníkem organizace jsem usoudila, že bude přínosné některé 

z odpovědí na tyto otázky blíže specifikovat. 

 

Ještě než se zaměřím na samotné otázky, je třeba upřesnit, že aby byly odpovědi 

pravdivé a v souladu s nynější situací společnosti, podíleli se na jejich vypracovávání 



  

dohromady tři lidé. Konkrétně šlo o personalistku, představitele managementu a manažera 

jakosti výroby. 

 

Otázky vyplývající z SA 8000 

 

Podle mého názoru je třeba upřesnit odpovědi na tyto otázky: 

 

Ot. 8. Jsou písemné dokumenty organizace přístupné v českém jazyce?  

Všechny dokumenty, které společnost vlastní, jsou v českém jazyce. Při 

shromažďování informací pro svou práci jsem ale narazila i na dokument, který mě velmi 

zaujal. Šlo o takzvaný Standard výrobků25 sloužící pro pracovníky vstupní kontroly. Upoutal 

mě na něm fakt, že při jeho zpracování byl použit nejen český, ale i anglický jazyk. Můžeme 

tedy říci ano, všechny dokumenty jsou pracovníkům dostupné v českém jazyce, ale je možné 

zde narazit i na dokumenty, které vedle českého používají i jazyk anglický. 

 

Ot. 16. Nenutí podnik zaměstnance k zavedení bankovního účtu pro vyplácení mzdy?  

Mzda je v Tescomě vyplácena pouze převodem na bankovní účet. Dříve sice bylo 

zaměstnancům, kteří nevlastnili účty, umožněno vyzvednout si ji na pokladně, ale po 

nepříjemné zkušenosti je nyní mzda z bezpečnostních důvodů proplácena pouze na bankovní 

účet. Tescoma nepreferuje spolupráci s žádnou z finančních společností. Proto také své 

pracovníky nenutí ke spolupráci s vybranou společností. Po zrušení proplácení mezd na 

pokladně společnosti měli stávající zaměstnanci půlroční lhůtu na založení si bankovního 

účtu. Důležité je, že všichni zaměstnanci dobrovolně souhlasili s nově vzniklými 

podmínkami. Noví zaměstnanci mají povinnost vyplácení mzdy na bankovní účty zakotvenu 

přímo v pracovní smlouvě. 

 

Ot. 14. a 18. Nevyžaduje podnik pravidelně přesčasy po svých pracovnících? Jsou 

veškeré přesčasy propláceny v prémiové mzdové sazbě?  

Ve společnosti se neprovádějí činnosti, které by pravidelně vyžadovaly tvorbu 

přesčasů. Z tohoto důvodu podnik žádným způsobem nenutí své zaměstnance, aby pracovali 

přes čas jejich řádné pracovní doby26. Jediné oddělení, ve kterém dochází k přesčasům, ale 

pouze výjimečně, je oddělení logistiky. Přesčasy vzniklé v průběhu běžného pracovního týdne 

                                                 
25 Standard výrobků je podpůrným dokumentem, není v organizaci brán jako řízený dokument. 
26 Řádná pracovní doba je v Tescomě 40 pracovních hodin týdně.  



  

Tescoma neproplácí a pracovník si místo něj vybere náhradní volno. Propláceny jsou pouze 

přesčasy, které by vznikly o víkendu, nebo v době svátku, a to sazbou, jež stanovuje Zákoník 

práce. 

 

V normě SA 8000 se také hovoří o odborových organizacích. V Tescomě nejsou 

zaměstnanci sdruženi v odborové organizaci. Domnívám se, že je tomu tak proto ,jelikož 

zatím neměli důvod k založení organizace, neboť zde podle mého názoru, alespoň co jsem 

měla možnost, vidět panují dobré pracovní a mezilidské vztahy.  

 

3.3.3 Environmentální oblast 

 

Environmentální oblast, neboli oblast vztahující se k životnímu prostředí, je poslední, 

na kterou jsem se při analyzování stavu organizace zaměřila. Opět, a tentokrát naposledy, 

jsem využila dotazníku vytvořeného Evropskou komisí, s jehož pomocí jsem zmapovala 

situaci v Tescomě, týkající se životního prostředí. Dotazník obsahuje devět otázek, na které 

bylo managerem společnosti odpovězeno vždy kladně. Vyplněný je možno vidět v příloze č. 

21. 

 

Dotazník: Environmentální oblast – vztah k životnímu prostředí 

 

Ot. 1. Snižujete vliv vašeho podnikání na životní prostředí pomocí úspory energie? 

Odpověď: ano 

Na úsporu energie je v Tescomě pamatováno již při vývoji nových výrobků, které jsou 

vyprodukovány se snížením energetické zátěže na životní prostředí v souladu se zákonem o 

ECO Designu. 

 

Ot. 2. Snižujete vliv vašeho podnikání na životní prostředí pomocí minimalizace odpadu 

a využitím recyklace?  

Odpověď: ano 

 V oblasti týkající se problematiky minimalizace odpadu a využití recyklace 

spolupracuje Tescoma se společnostmi systému zpětného odběru, mezi které patří EKO-KOM 

(pro zpracování obalů výrobků), ELEKTROWIN (zajišťuje odběr elektrozařízení po ukončení 

životního cyklu) a ECOBAT (zabezpečující zpětný odběr baterií a akumulátorů). 

 



  

Ot. 3. Snižujete vliv vašeho podnikání na životní prostředí pomocí prevence 

znečišťování (např. emise do vzduchu a vody, odpadní vody, hluk)?  

Odpověď: ano 

V rámci zajištění tohoto kroku je v Tescomě zaveden tzv. Roční plán údržby, oprav a 

pravidelných měření.  

 

Ot. 4. Snižujete vliv vašeho podnikání na životní prostředí pomocí ochrany přírodního 

prostředí?  

Odpověď: ano 

Odpověď na tuto otázku souvisí s předchozí odpovědí, tedy ano, a to v rámci Ročního 

plánu údržby, oprav a pravidelných měření, kterými se zajišťuje minimalizace dopadu 

podnikání na životní prostředí. 

 

Ot. 5. Snižujete vliv vašeho podnikání na životní prostředí pomocí udržitelných 

možností dopravy?  

Odpověď: ano 

Neúnosnému zatěžování životního prostředí z důvodu nevyvážené dopravy je 

v Tescomě zabráněno vytvořením dokumentů, kterými je daná problematika ošetřena. Jde o 

Řád pro skladování a expedici (IS 5/2005) a předpisy a směrnice ADR o přepravě 

nebezpečných látek a přípravků. 

 

Aby nebylo zbytečně znečišťováno ovzduší, mohou distributoři přijet pro zboží 

v jakoukoliv denní hodinu, tudíž nedochází k hromadění aut u ramp a nárazovému 

znečišťování životního prostředí výfukovými plyny. 

 

Ot. 6. Můžete ušetřit finanční prostředky snížením dopadu na životní prostředí (např. 

pomocí recyklace, snížením spotřeby energie, prevencí znečišťování)?  

Odpověď: ano 

Na životní prostředí bere Tescoma zřetel při plánování všech svých činností. Co se 

týče úspory finančních prostředků v souvislosti se snížením nepříznivých dopadů na životní 

prostředí, je možné uvést následující příklad.  

 

Provozní a logistické prostory má Tescoma vybaveny systémem ventilátorů, které 

zajišťuji cirkulaci teplého vzduchu směrem k podlaze. Toto opatření přináší úsporu finančních 



  

prostředků na vytápění těchto prostor, neboť udržení teploty o 1 °C představuje 5 % úsporu 

v nákladech na vytápění. Ročně tímto opatřením společnost uspoří až 15 % nákladů na 

vytápění a samozřejmě tímto krokem šetří i životní prostředí. 

 

Ot. 7. Uvažujete o potencionálních dopadech na životní prostředí při vývoji nových 

výrobků a služeb (např. spotřeba energie, recyklovatelnost, nebo míra znečištění)?

 Odpověď: ano 

Odpověď už je částečně  řečena v první otázce, zda je snižován vliv podnikání na 

životní prostředí. Stejně tak, jako v první případě, i zde se jde odvolat na zákon o EKO 

Designu. Také je v této souvislosti na místě si připomenout, jak je zmíněno v charakteristice 

firmy, že při vývoji nových výrobků využívá Tescoma RAPID PROTOTYPING SYSTÉM, 

s jehož pomocí je možné makety výrobků rozpustit ve vodě, čímž nedochází k takovému 

zatěžování životního prostředí, jaké by nastalo, kdyby se muselo dále operovat s výrobkem 

z umělé hmoty. 

 

Ot. 8. Poskytujete zákazníkům, dodavatelům, obcím a dalším stakeholderům jasné a 

přesné ekologické informace o svých výrobcích, službách a aktivitách?  

Odpověď: ano 

Co se týče poskytovaných služeb, můžeme je rozdělit do tří oblastí. Jde o poskytování 

informací o výrobcích, které jsou uváděny na obalech výrobků, webových stránkách a 

v periodice (např. magazínu Tescomy). Dále jsou to informace o ekologii, uváděné rovněž na 

obalech výrobků a webových stránkách (v sekci Zákaznický servis – Informace o obalech a 

ekoodpadech). Do třetice jde o informace týkající se návodu k použití, ty jsou v prvé řadě 

uvedeny na obalech výrobků, nebo k nim zvlášť přiloženy a také jsou dostupné na webových 

stránkách společnosti (v sekci Zákaznický servis – možnost stažení návodu k použití 

v elektronické podobě). 

 

Ot. 9. Můžete využít ekologické parametry výrobků a služeb k získání konkrétních 

výhod (např. recyklovatelnost výrobků, efektivnost energií)?  

Odpověď: ano 

Pokud má výrobek Tescomy ekologické výhody oproti konkurenčním výrobkům, je 

tato informace uvedena na obalu výrobku, nebo se používá jako součást marketingové 

propagace výrobku.  

 



  

Životním prostředím se také zabývali autoři Příručky integrovaného systému jakosti. 

Při studiu jsem zde narazila na kapitolu, která přímo říká, že se společnost snaží co nejméně 

zatěžovat životní prostředí, proto podle stanoveného postupu sleduje a identifikuje 

environmentální aspekty svých činností a služeb. Aspekty, které ze sledování vyplynou jako 

významné, jsou dále brány v potaz při stanovování environmentálních cílů a programů.  

 

Mezi požadavky, které bere společnost vždy v úvahu, patří například legislativní 

požadavky definované zákony, vyhláškami, či stanovené oboustrannými dohodami a 

vlastními normami v oblasti životního prostředí.  

 

Společnost posuzuje veškerou činnost, kterou provádí ve vztahu k dopadu na životní 

prostředí. Environmentální cíle vytváří na základě postupu Cíle a programy EMS. Aby 

environmentální politika společnosti fungovala, je podpořena vedením společnosti a také 

zajištěna dostatečnými finančními a lidskými zdroji.  

 

3.4 Shrnutí poznatků z provedené analýzy společnosti Tescoma s.r.o. a posouzení 

vhodnosti zavedení společenského auditu v organizaci 

 

Pro lepší přehlednost a vytvoření si uceleného pohledu na stávající situaci společnosti 

Tescoma v oblastech společenské odpovědnosti jsem vytvořila tabulku znázorňující 

jednotlivé odpovědi. 

 

Možné odpovědi 

Oblast 
Počet 

otázek Ano Ne Částečně Nevím 
Nelze 

použít 

Chování na trhu 6 6 - - - - 
Ekonomická 

Firemní hodnoty 5 5 - - - - 

Jednání se 

zaměstnanci 
5 4 - 1 - - 

Sociální 
Vztah k místní 

komunitě 
5 4 - - - 1 

Environmentální 
Vztah k životnímu 

prostředí 
9 9 - - - - 

Tab. 3.2 Četnost výskytu odpovědí. Zdroj: Vlastní zpracování. 

 



  

Na výše uvedené tabulce můžeme pozorovat, že nejvíce se vyskytly odpovědi „ano“. 

Konkrétně to bylo 28 odpovědí z 30. Jednou se objevila odpověď „částečně“ a jednou „nelze 

použít“. 

 

Jak z tabulky dále vyplývá a jak bylo už několikrát zmíněno, oblast ekonomickou a 

sociální pokrývaly ,v rámci použití metodiky Evropské komise, dotazníky dva. 

 

Smyslem vytvoření dotazníků bylo s jejich pomocí identifikovat činnosti, které již 

Tescoma v oblasti CSR provádí, popřípadě odhalit další kroky, které by ještě mohla 

podniknout. 

 

Vlastní názor na problematiku týkající se společenské odpovědnosti v Tescomě 

 

Když se mi po vyplnění pracovníky společnosti dostaly dotazníky zpět do rukou, 

překvapilo mě, že na 28 otázek z 30 bylo odpovězeno jednoznačně „ano“. Proto jsem po nich 

chtěla odůvodnit znění všech otázek. Jak je možno vidět v celé části 3.3, dokázali mi podat 

bližší informace ke každé z uvedených odpovědí.  

 

Ekonomická oblast 

Po zpracování jednotlivých odpovědí se může zdát, že Tescoma je v této oblasti 

špičková, protože odpovědi na všechny otázky (ať už v oblasti chování na trhu nebo firemních 

hodnot) byly vyhodnoceny kladně. Toto tvrzení nemohu vyvrátit. V podstatě souhlasím, že 

činnosti, které společnost provádí, nejsou v rozporu se společenskými či etickými pravidly. 

Ráda bych ale upozornila na skutečnost, že odpověď na otázku týkající se včasného placení 

dodavatelských faktur byla velmi stručná. Z odpovědi, která mi byla poskytnuta, lze jen těžko 

rozpoznat, jaké nástroje Tescoma k zabezpečení včasného placení používá, či jak často nebo 

v rámci jakých událostí se stává, že termín není dodržen.  

 

Sociální oblast 

Pro identifikaci činností prováděných v sociální oblasti jsem využila nejen dotazníků 

převzatých od Evropské komise, ale vytvořila jsem i vlastní, podle podmínek kladených 

normou SA 8000. 

 



  

Odpovědi na dotazníky Sociální oblast – jednání se zaměstnanci a Sociální oblast – 

vztah k místní komunitě byly, dá se říci vyčerpávající. V rozporu je podle mého názoru pouze 

otázka týkající se možnosti poskytování uplatnění lidem z obce. Domnívám se, že v této 

problematice společnost nevyužívá dostatečně všech nabízených možností. Do odpovědi bylo 

uvedeno, že Tescoma spolupracuje s místní univerzitou T. Bati. Potenciální pracovní místo by 

však podle mého názoru mohli nabízet například i lidem se sníženou pracovní schopností. 

 

Velmi mile mě překvapilo, kolika směry ve Tescoma angažuje v rámci filantropie27. 

V této problematice se nezaměřila pouze na jednu oblast, ale svou činností přispívá nejen 

charitě či nadačním sdružením (SOS Dětské vesničky, Charita ČR), ale podporuje i sportovní 

události (fotbalový klub, Barum Rallye) či kulturu v kraji (Filharmonie Bohuslava Martinů, 

Městské divadlo Zlín). Na stránkách www.tescoma.cz jsem se také dočetla, že svou činností 

podporuje i studenty. Konkrétně jde o podporu projektu s názvem Národní cena za studentský 

design [2009], do které se zapojily všechny české, moravské i slezské vysoké školy a 

univerzity, stejně jako střední a vyšší odborné školy vychovávající budoucí designéry.  

 

Také dotazník s názvem Požadavky kladené normou SA 8000(viz. příloha č. 20), který 

jsem vytvořila přibližuje chování Tescomy ke svým zaměstnancům.  

 

Z devatenácti odpovědí, které obsahuje, by se mohlo na první pohled zdát, že ve dvou 

případech jedná Tescoma v rozporu s požadavky této mezinárodní normy. Jde o sdružování 

zaměstnanců v odborové organizaci a vyplácení mzdy pouze na bankovní účet. 

 

O sdružování zaměstnanců firem v odborové organizaci norma SA 8000 [20] říká, že 

všichni pracovníci společnosti mají právo vytvořit, organizovat a vstoupit do odborových 

svazů. Podnik musí toto jejich právo respektovat a informovat je o této možnosti. 

 

V Tescomě pracovníci netvoří žádnou odborovou organizaci či podobná sdružení. 

Není tomu tak proto, že by jim to nebylo umožněno, ale proto, že nemají zájem se sdružovat.  

 

Dále zde vznikl rozpor v oblasti vyplácení mzdy. SA 8000 [20]  říká, že odměna za 

práci je pracovníkovi po dohodě vyplácena v hotovosti, šekem nebo jiným způsobem 

                                                 
27 Filantropie je forma dárcovství a investic do komunity. Může jít o finanční příspěvky, věcné dary, zapůjčení 
produktu nebo majetku, poskytnutí služeb, dobrovolné partnerství s neziskovou organizací či patronaci apod. 



  

vhodným pro zaměstnance. V Tescomě si pracovníci nemohou vybrat, jakým způsobem jim 

bude mzda hrazena. Dokonce mají v pracovní smlouvě přímo stanoveno, že mzda je 

vyplácena pouze na bankovní účet. Dříve sice bylo zaměstnancům, kteří nevlastnili účty 

umožněno vyzvednout si mzdu na pokladně, ale po nepříjemné zkušenosti je nyní mzda 

z bezpečnostních důvodů proplácena pouze na bankovní účet. Po upřesnění situace, která 

předcházela tomuto kroku se domnívám, že vyplácení mzdy pouze na účty je sice v rozporu 

s požadavky SA 8000, ale toto počínání společnosti má rozumné vysvětlení. Podstatné 

v tomto případě také je, že potencionální zaměstnanec je s tímto požadavkem obeznámen 

dříve, než podepíše pracovní smlouvu. Má tedy možnost se svobodně rozhodnout, zdali na 

podmínky dané společností přistoupí a smlouvu podepíše, či nikoli. 

 

Environmentální oblast 

V oblasti životního prostředí Tescoma dodržuje veškeré zákonné požadavky. Již při 

vývoji nových výrobků je pamatováno na životní prostředí a úsporu energie. Aby byl 

minimalizován dopad na životní prostředí, spolupracuje také se společnostmi systému 

zpětného odběru.  

 

Je tedy zřejmé, že k oblasti environmentu Tescoma přistupuje zodpovědně a s velkým 

nasazením. Snaží se, aby její činnost měla co nejmenší dopady na životní prostředí a v tomto 

duchu vychovává i své zaměstnance 

 

Můžu tedy říci, že podle mého názoru, jak v oblasti ekonomické, sociální, tak 

environmentální Tescoma nevykazuje činnost, která by byla v rozporu s požadavky CSR. I 

když se může zdát, že odpovědi, které mi byly poskytnuty, jsou vyčerpávající, přesto se 

domnívám, že v některých otázkách by se dalo zajít ještě mnohem hlouběji a odkrýt třeba 

určité „skryté“ rezervy, které Tescoma ještě má.  

 

Nedílnou součástí společensky odpovědné organizace je také to, jak nahlíží na 

problematiku týkající se korupce. Řešení tohoto tématu v rámci diplomové práce však nebylo 

v mé kompetenci. 

 

 

 



  

3.5 Identifikace prvků společenské odpovědnosti organizací na základě názoru 

dalších zainteresovaných stran 

 

To, jakým způsobem a do jaké míry se CSR ve společnosti provádí, mohou posoudit i 

další zainteresované strany. Jde například o dodavatele či zaměstnance společnosti.  

 

Oblast, která bývá předmětem auditu CSR, není možné řešit v rámci diplomové práce. 

Důvodem je především to, že jako cizí osoba se nemůžu volně pohybovat po firmě a řešit 

danou problematiku s jednotlivými zaměstnanci (součástí auditu CSR jsou totiž, jak jsem již 

uvedla v teoretické části, i rozhovory se zaměstnanci společnosti). 

 

Jedině prostřednictvím diskuse s pracovníky je možné se dozvědět, zda jsou principy 

CSR ve společnosti opravdu dodržovány. Tescoma sice může mít vytvořeny dokumenty, 

ošetřující její chování a politiku v rámci společenské odpovědnosti, ale pravdou je, že některé 

aspekty se do nich nedají zahrnout. Na mysli mám například chování zaměstnanců ke svým 

spolupracovníkům na nižších úrovních (zda se nechovají nadřazeně). Dalším prvkem může 

být diskriminace. I když má Tescoma tuto problematiku částečně ošetřenu v interní 

dokumentaci, je třeba zjistit, zda není tolerován či přehlížen posměch a utlačování těch 

zaměstnanců, kteří jsou ve společnosti noví, jiné národnosti, náboženského vyznání apod. 

 

Dále může jít o názory dodavatelů. Ti mohou přiblížit chování Tescomy v ekonomické 

oblasti a poskytnout auditorům užitečné informace.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

4 Návrhy a doporučení 

 

Při zavádění CSR do podnikových hodnot je nezbytné, aby si daná firma stanovila 

vize a firemní hodnoty, kterých chce touto implementací dosáhnout.  

 

Nejprve je zapotřebí, aby si vedení společnosti ujasnilo, jaké aktivity provádí a jak 

tyto aktivity souvisí se společenskou odpovědností. Na identifikaci aktivit v oblasti 

ekonomické, sociální a environmentální jsem zaměřila  kapitolu 3.3 Identifikace prvků 

společenské odpovědnosti firmy Tescoma na základě rozhovoru s pracovníky a průzkumu 

dokumentace. 

 

Po ujasnění si prováděných aktivit je třeba stanovit cíle, kterých chce organizace 

dosáhnout. Důležité je, aby stanovené cíle byly realistické. Je lepší, když společnost začne 

lehčími kroky. V případě úspěchu se lépe pokračuje v realizaci větších plánů. 

 

Aby vše probíhalo tak jak má a zaměstnanci se ztotožnili s novou politikou, je 

nezbytné jim vysvětlit, proč se firma rozhodla tuto koncepci zavést a jaké pro ně bude mít 

výhody. Při seznamování pracovníků s CSR si mezi nimi můžete vytipovat zastánce této 

problematiky a ty zapojit do plánování. Docílí se tím větší motivace, chuti k práci a při 

úspěchu i hrdosti pracovníků. 

 

V neposlední řadě je nezbytné seznámit s CSR aktivitami firmy širokou veřejnost. I 

když jejich zavedení je přínosné samo o sobě, firma získá mnohem víc, když se bude v tomto 

duchu prezentovat i navenek. 

 

4.1 Návrh na identifikaci a zapojení stakeholders 

 

Tescoma, stejně tak jako každý jiný podnik je součástí prostředí ve kterém působí. 

Aby bylo její podnikání úspěšné, musí si budovat dobré vztahy nejen s dodavateli, investory 

či zákazníky, ale musí si hýčkat i zaměstnance, stakeholdery a vůbec celou širokou veřejnost. 

 

Jak jsem se dočetla v brožuře Koncept CSR v praxi, průvodce odpovědným 

podnikáním [20], předpokladem efektivního zavedení konceptu CSR do podniku je pochopení 



  

hodnoty, kterou přináší zapojení stakeholderů. Odpovědné podnikání není jen hlásání 

firemních hodnot a principů. Jeho podstata spočívá v pochopení očekávání všech, kdo jsou 

ovlivňováni aktivitami firmy, nebo těch, kteří mohou naopak firmu ovlivňovat. 

 

V příloze číslo 23 je uveden přehled stakeholderů, rozdělených podle ovlivňování 

oblastí společenské odpovědnosti firem.   

 

Nyní už je tedy jasné, proč jsem navrhla, aby se při implementaci CSR vzaly v úvahu 

veškeré subjekty, které může Tescoma svými aktivitami ovlivnit nebo naopak, které mohou 

jakýmkoliv způsobem působit na činnost firmy. 

 

Abych managerům Tescomy usnadnila určování stakeholderů, kteří jsou pro firmu 

klíčoví a pomohla jim při jejich identifikaci, rozhodla jsem se do své práce zahrnout postup, 

který v souvislosti s touto problematikou doporučují autoři publikace Koncept CSR v praxi, 

průvodce odpovědným podnikáním [20]. 

 

Při určování stakeholderů si společnost musí odpovědět na následující otázky. 

Kterými jednotlivci či skupinami je podnik ovlivňován? 

Které jednotlivce či skupinu podnik ovlivňuje? 

 

Při hledání odpovědí na výše uvedené otázky se vytvoří seznam stakeholderů, kteří 

mají různý pohled a zájmy na podnikání firmy. Z tohoto důvodu je třeba zeptat se ještě na 

jednu otázku. Které vztahy jsou pro podnik klíčové? 

 

Při definici klíčových stakeholderů může managerům Tescomy pomoci tzv. matice 

stakeholderů. Ti jsou v ní rozděleni podle dvou kritérií (úrovně vlivu a úrovně očekávání). 
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Obr. 4.1 Matice stakeholderů. Zdroj: [22], str. 14. 



  

Klíčovými stekeholdery, jak vyplývá z obrázku 4.1 jsou ti, kteří se po zařazení do 

matice stakeholderů octnou na pozici znázorňující vysokou úroveň očekávání i vlivu (jde o 

fialové pole – vést dialog, vpravo nahoře). Na ty by se Tescoma měla více zaměřit a zapojit je 

do rozhodování v oblasti společenské odpovědnosti. 

 

Protože každý stakeholder je zaměřen na jinou oblast podnikání a nazírá na činnost 

Tescomy z jiného pohledu, je třeba po určení klíčových stakeholderů ještě zjistit o která 

témata mají zájem. Může se jednat například o transparentnost, pracovní podmínky, hodnoty 

a způsob řízení, sociální nebo environmentální dopad apod. 

 

4.2 Návrh na vypracování etického kodexu 

 

Při vypracovávání části týkající se činností, které Tescoma provádí v oblasti sociální, 

ekonomické a environmentální jsem narazila na dokument popisující cíle jakosti, který 

obsahuje náznaky vývoje něčeho, co by se mohlo podobat kodexu.  

 

Protože je pro firmu, která se chce veřejně hlásit k dodržování principů CSR velmi 

přínosné prokazovat svoji dobrou vůli i jinak než zapojením se do dobročinných akcí, nebo 

podporou svých zaměstnanců, doporučila bych vedení společnosti Tescoma, aby se zamyslelo 

nad zpracováním etického kodexu. 

 

Vytvořením tohoto dokumentu dá Tescoma najevo, že si pevně stojí za svými 

aktivitami a při svém počínání myslí i na životní prostředí či zainteresované strany. Existence 

etického kodexu je významná i pro zaměstnance. Může v něm být například jasně stanoveno, 

jak se má pracovník zachovat, pokud se dostane do situace ve které si sám nebude vědět rady. 

 

Vypracování etického kodexu by pro firmu podle mého názoru mělo nemalé přínosy. 

Jeho vytvoření může například pomoci při objasnění firemní politiky i zaměstnancům při 

řešení problémových otázek týkajících se příjímání darů, poskytování důvěrných informací 

apod. Tím, že jeho obsah je pro zaměstnance závazný, je také posílena disciplína v podniku a 

motivace zaměstnanců, neboť jsou si vědomi toho, že prostředí ve kterém pracují je etické a 

má jasně stanovena pravidla. Může také sloužit jako jisté vodítko, při různých rozhodováních. 

Dodržování kodexu má příznivý vliv na snížení „nežádoucích“ praktik, v jejichž důsledku 

může podnik přijít o důvěru stakeholderů, z čehož vyplývá, že příznivě působí na ekonomický 



  

růst podniku (nedochází k ekonomickým ztrátám zapříčiněným poklesem důvěry 

zainteresovaných stran). 

 

Doporučený obsah etického kodexu podle [3]: 

 preambule, která zdůrazní význam kodexu pro organizaci, 

 očekávané standardy chování, 

 využití etického kodexu v rozhodování a jeho platnost. 

 

Pokud by se Tescoma opravdu rozhodla vytvořit etický kodex, měl by, jak uvádí 

Krymláková  [3] zahrnovat oblasti: 

 respektování práva, 

 čestnost a férová konkurence, 

 bezpečná a kvalitní produkce, 

 konflikty zájmů, 

 odmítnutí diskriminace, 

 vztahy s dodavateli, 

 oceňování v účetnictví, 

 uzavírání smluv,  

 zneužívání a využívání informací v obchodním styku, 

 korupce, 

 sociální odpovědnost, 

 ochrana životního prostředí, 

 informace o majetku. 

 

Při sestavování etického kodexu je možno se inspirovat na stránkách www.csr-

online.cz, kde jsou vyvěšeny jako vzorové kodexy úspěšných českých i zahraničních firem. 

 

Nástin kroků implementace etického kodexu je v příloze č. 22.  

 

V pramenu [3] jsem se dočetla, že zpracování etického kodexu je možné přenechat 

externí firmě, která se zabývá touto problematikou. Osobně bych však tuto variantu 

nedoporučovala, neboť se domnívám, že pro firmu jako celek bude přínosnější, pokud se na 

obsahu tohoto dokumentu bude podílet nejen vedení společnosti, ale do jeho tvorby se budou 



  

mít možnost zapojit i zaměstnanci. Tento krok podle mého názoru pomůže 

k bezproblémovému přijetí a ztotožnění se pracovníků s obsahem kodexu. 

 

4.3 Návrh na zavedení protikorupčních opatření 

 

Korupce, respektive boj s ní je nedílnou součástí ekonomické oblasti organizací, která 

se hlásí ke společensky odpovědnému jednání. 

 

Nejprve by bylo dobré vysvětlit si, co to korupce vlastně je. Její přesné definování je 

velmi obtížné, protože korupce zahrnuje velké množství jevů. Přesto v literatuře [3] můžeme 

najít její vymezení. Nejčastěji je korupce charakterizována jako „vztah mezi dvěma subjekty, 

ať už jednotlivci či institucemi, z nichž jeden nabízí a většinou i poskytuje druhému určitou 

formu odměny za poskytnutí či příslib neoprávněné výhody. Druhý pak očekává, že za tuto 

poskytnutou výhodu mu bude slíbená materiální či nemateriální odměna poskytnuta.“  

 

Stejně tak, jak uvádí Krymláková [3], i já se ztotožňuji z názorem, že korupční jednání 

můžeme klasifikovat jako trestný čin. Jde tedy o situace, kdy se jednotlivci nebo skupiny 

snaží o získání určité neoprávněné či nepatřičné výhody a to za pomoci neregulérního, 

nelegálního a protiprávního jednání. Toto jednání bývá z pravidla založeno na (z hlediska 

etiky) neetických prostředcích, jako je využívání vlivných známostí, polického vlivu, tvorba 

nátlaku či poskytnutí úplatku.   

 

Naše, tedy české trestní právo rozlišuje podstaty korupčního jednání podle pramene 

Etika a odpovědnost organizací [3] do tří skupin. Konkrétně se jedná o podplácení, přijímání 

úplatku a nepřímé úplatkářství (dle Trestního zákona č. 140/1961 Sb. ve znění pozdějších 

předpisů).  

 

Z údajů uvedených výše vyplývá, že v rámci diplomové práce jde o téma, ke kterému 

jako externí osoba nemám možnost se dostat. 

 

Přesto jsem se pokusila o získání informací, jež by mohly vést ke spekulacím o 

výskytu tohoto problému ve společnosti. Moje snažení bylo ovšem bezvýsledné. 

 



  

Protože se korupce podle mého názoru ve společnosti nevyskytuje a při konzultacích, 

které jsem měla možnost vést s některými zaměstnanci vyplynulo, že nadneseně řečeno ani 

nevědí, co toto slovo vlastně znamená, zaměřila bych se při svých doporučeních spíše na 

prvky, s jejichž pomocí by se jí dalo předcházet. 

 

Předejít korupci se může například zavedením ochranných mechanismů, jako je 

kontrola smluv a faktur více než jednou osobou (když kompetentní zaměstnanec vyjedná 

podmínky nové smlouvy, vedení určí jinou nezávislou osobu, která náležitosti uvedené ve 

smlouvě zkontroluje). Dalším prvkem může být kontrola zadávaných dat počítačovým 

programem, který vyhodnotí, zda se daná operace razantně neodlišuje od nastaveného 

standardu.  

 

Na závěr této kapitoly bych navrhovala, že by pro odhalení případné korupce mohla 

být zřízena například bezplatná firemní linka, na kterou by mohli pracovníci volat 

čtyřiadvacet hodin denně. Další a nejspíš i levnější alternativu bych viděla v namontování 

schránky na místo přístupné všem zaměstnancům, do které by bylo možno po čas pracovní 

doby nepozorovaně vhodit anonymní lístek s popisem daného problému. Za nutné v tomto 

případě ale považuji umístit schránku tak, aby se nikdo nemusel bát, že bude nechtěně spatřen 

a poté třeba i neoprávněně obviňován. Je třeba, aby všichni zaměstnanci měli pocit naprosté 

anonymity v souvislosti s využitím této možnosti. 

 

4.4 Posouzení účelnosti společenské odpovědnosti v Tescomě 

 

Jak již bylo řečeno dříve, Tescoma některé aktivity spadající do CSR zcela přirozeně 

praktikuje a jak vyplynulo z analytické části, není jich zrovna málo. Je ovšem nezbytné, 

pokud se chce prezentovat jako společensky odpovědná organizace, aby je začala 

pojmenovávat a prezentovat se jimi na veřejnosti. Komunikace a seznámení stakeholderů se 

svými aktivitami patří k jedněm z hlavních činností společensky odpovědné organizace. 

 

Zavedení CSR prvků do společnosti by pro Tescomu mělo jistě řadu přínosů ve všech 

oblastech, kterých se tato problematika dotýká.  

 

V ekonomické oblasti bych jako přínosy viděla zejména odlišení se Tescomy do 

konkurence. Můžu říci, že žádný z přímých konkurentů společnosti nevlastní certifikát 



  

týkající se společenské odpovědnosti. Na tomto faktu by mohla podle mého názoru Tescoma 

hodně vytěžit. Přínosy bych viděla nejen v získání loajálních zákazníků, ale především 

v navázání nových obchodních partnerství. Je pravdou, že v české republice není společenská 

odpovědnost při obchodování vyžadována. Tescoma má však významné odběratele i 

v zahraničí, kde se na tuto problematiku zaměřují převážně významné společnosti. Z tohoto 

důvodu se domnívám, že se po certifikaci CSR stane z Tescomy žádaný dodavatel, což 

povede ke zvýšení výkonnosti jejího dodavatelského řetězce. V důsledku tohoto přínosu dojde 

ve společnosti například ke zvýšení zisku, obratu, produktivity atd. 

 

Co se týče sociální oblasti viděla bych přínosy ve zvýšení atraktivnosti Tescomy coby 

zaměstnavatele. Rozšíření povědomí o aktivitách, které Tescoma nabízí svým zaměstnancům, 

by mohlo mít příznivý vliv na příliv kvalitní pracovní síly, motivaci zaměstnanců ke zvýšené 

produktivitě či pěstování určité hrdosti pracovníků na to, že mohou patřit do kolektivu, ve 

kterém jsou stanovena a dodržována určitá etická pravidla. Dalšími, ne méně významnými 

aspekty mohou být například vybudování dobrého jména podniku, věrnost zákazníků či 

loajalita zaměstnanců.  

 

V oblasti životního prostředí se mohou aktivity společensky odpovědné firmy odrazit 

v ochraně zdrojů, úspoře nákladů, zefektivnění provozu apod. Také se mohou naskytnout 

šance navázat nové obchodní příležitosti, protože po zveřejnění aktivit, které Tescoma 

provádí v oblasti environmetnu je šance, že se přihlásí noví odběratelé, kteří také preferují 

CSR zásady a vybírají si své obchodní partnery na základě těchto skutečností. 

 

Z výše uvedeného textu tedy vyplývá, že zavedení společenské odpovědnosti by pro 

Tescomu bylo velmi účelné. Nejen že by získala mnohé výhody, které plynou z přijetí této 

politiky, ale protože jak vyplynulo z analytické části už vlastně převážnou většinu požadavků 

na CSR splňuje, zásadním způsobem by se certifikací této oblasti nezměnily činnosti či 

procesy, které doposud provádí.   

 

 

 

 

 

 



  

5 Závěr 

 

Společenská odpovědnost se řadí mezi pojmy, které v poslední době nabírají stále více 

na významu. I když tato filosofie není u českých firem příliš rozšířená, přesto mezi nimi 

najdeme hrstku těch, kteří se již nezajímají jen o svůj vlastní profit, ale stále častěji a více 

provádějí své činnosti tak, aby snížili působení nepříznivých vlivů na životní prostředí. 

 

Podnikatelé, kteří chtějí být „odpovědní“, se zajímají o názory veřejnosti, dodavatelů, 

odběratelů, médií a všech stran, které mohou být ovlivněny jejich činností.  

 

Je třeba, aby si všichni, kdo provádějí jakoukoliv podnikatelskou činnost, ať už  

v oblasti výrobní, obchodní či poskytují služby uvědomili, jaké pro ně i jejich okolí může mít 

přínosy přijetí CSR koncepce. Bezesporu můžu říci, že jedním z největších přínosů je získání 

konkurenční výhody, která se v dnešních podmínkách velmi cení. Za zmínku také stojí, že 

pokud se firma začne navenek prezentovat jako společensky odpovědná, upevní si nejen 

dobré vztahy se svými stávajícími zaměstnanci, ale propagace této politiky pro ni může 

znamenat příliv kvalitní a loajální pracovní síly či navázání nových obchodních partnerství.   

 

Cílem mé diplomové práce bylo analyzovat stávající přístup řízení společnosti 

Tescoma s.r.o. k uplatňování principů CSR, pokusit se identifikovat prvky společenské 

odpovědnosti, které při své činnosti aplikuje, a navrhnout kroky, které by mohla Tescoma 

uplatnit při zavádění této problematiky do praxe. 

 

Z analýzy činností, které Tescoma provádí a mohou se řadit do koncepce společensky 

odpovědných, vyplynuly následující poznatky. 

 

Ať už se zaměříme na kteroukoliv z oblastí odpovědného podnikání (ekonomickou, 

sociální, environmentální), vždy narazíme na činnosti, které jsou ve společnosti prováděny a 

patří mezi ty, které by měly dělat společensky odpovědné firmy.  

 

V ekonomické oblasti můžu poukázat například na zajištění efektivních zpětných 

vazeb se zákazníky a dodavateli, které jsou zabezpečeny vzájemnou komunikací a prezentací 

Tescomy na veletrzích, prodejních akcích, webových stránkách či prostřednictvím 

zákaznických center apod. 



  

Také v sociální oblasti se může Tescoma pochlubit mnohými (dobrovolnými) 

aktivitami. Nejen že si hýčká své zaměstnance a poskytuje jim mnohé výhody v podobě 

pružné pracovní doby, individuálním přístupem vedoucích jednotlivých úseků ke svým 

podřízeným či nabídkou slev a volných vstupenek na veřejné akce, ale také v rámci dobrých 

vztahů a získání loajálních a kvalitních zaměstnanců nechali majitelé společnosti vybudovat 

Sportovně relaxační centrum pro pracovníky firmy a jejich rodiny. Tescoma nezaostává ani co 

se týče aktivit v oblasti filantropie. V rámci veřejných aktivit je partnerem Filharmonie 

Bohuslava Martinů, Městského divadla Zlín, pravidelně přispívá na Charitu ČR a SOS Dětské 

vesničky. Také je sponzorem místního fotbalového klubu FC Tescoma Zlín a závodního 

jezdce Romana Kresty při automobilové soutěži Barum Rallye Zlín.   

 

Dopady činnosti firmy na životní prostředí nejsou brány v Tescomě na lehkou váhu. 

Svědčí o tom například i fakt, že již při vývoji výrobků je vynaložena snaha na snížení 

energetické zátěže. V této souvislosti si společnost pořídila také přístroj, který jí pomáhá při 

návrhu a vývoji nových výrobků. Tento stroj vytváří formy, které jsou v případě potřeby 

rozpustné ve vodě, tudíž nezatěžují životní prostředí. Při minimalizaci odpadu a recyklace 

Tescoma spolupracuje se společnostmi systému zpětného odběru. 

 

Z práce vyplynulo, že Tescoma již běžně provádí některé činnosti spadající do 

koncepce CSR. Bylo by pro ni tedy velmi výhodné, nechat si daný systém certifikovat. 

 

Přesto všechno bych vedení společnosti ještě doporučila, aby byly v Tescomě 

zavedeny prvky, které by pomáhaly předcházet situacím týkající se úplatkářství či korupce, 

protože toto téma neoddělitelně patří mezi prky vztahující se ke společenské odpovědnosti. Je 

jasné, že v rámci korupce se jedná o utajené informace, ke kterým jsem při zpracovávání 

diplomové práce neměla přístup. Také vidím příležitost ve zpracování etického kodexu za 

přispění všech pracovníků organizace, protože pak budou tato pravidla pracovníky lépe přijata 

a dodržována. Moje poslední doporučení se týká zainteresovaných stran. V kapitole 4.1 jsem 

přiblížila identifikaci a zapojení stakeholderů, kteří rovněž tvoří podstatnou část v rámci CSR. 

 

Na závěr bych chtěla konstatovat, že se domnívám, že cíl práce, který jsem si stanovila 

na začátku, jsem splnila, neboť stávající stav společnosti jsem analyzovala, podařilo se mi 

identifikovat některé prvky společenské odpovědnosti, které Tescoma při své činnosti 

aplikuje a nastínila jsem kroky, které by mohla při zavádění této problematiky podniknout.  
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Seznam zkratek 

 

AA 1000 AccountAbility 

BOZP  Bezpečnost a ochrana zdraví při práci  

CAF   The Common Assesment Framework 

CSR  Corporate Social Responcibility, Společenská odpovědnost organizací 

ČSJ  Česká společnost pro jakost  

EFQM Mode Excelence 

EMAS  Eco-Management and Audit Schneme 

EMS  Environmentální systém managementu 

ETHIBEL Ethibel Duality Label, sociální audity 

EU  Evropská unie 

GRI  Global Reporting Initiative 

IIP  Investors in People 

ILO  Mezinárodní organizace práce 

ISEA The Institute form Social and Ethical Accountability 

ISO International Organization for Standardization, Mezinárodní organizace pro  

normalizaci 

ITC  Institut pro testování a certifikaci 

KORP  Model v oblasti ekonomiky, environmentu sociální oblasti 

KP  Sdružení korektní podnikání 

OECD  Organization for Economic Co–operation and Development 

QMS  Quality Management System 

RST  Rapid Prototyping Systém 

ŘLZ  Řízení lidských zdrojů  

ŘJ  Řízení jakosti 

SA  Social Accountability  

SAI  Social Accountability International 

SAN  Social Audit Network 

SOK  Sdružení pro oceňování kvality 

TQM  Total Quality Management 

UK  United Kingdom 

ŽP  Životní prostředí 
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