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ABSTRAKT 

     V bakalářské práci se věnuji problematice společenské odpovědnosti organizací. V první 

kapitole v teoretické části definuji pojem společenská odpovědnost organizací, popíši normy 

ISO, které zahrnují toto téma, následně vyjádřím význam společenské odpovědnosti 

organizací v celopodnikovém řízení a nakonec informuji o způsobech hodnocení. 

     Druhá kapitola v teoretické části se zabývá základními strategickými oblastmi společenské 

odpovědnosti organizací (ekonomická, sociální a environmentální). 

     V třetí kapitole v praktické části charakterizuji firmu TROJEK a.s., a provedu analýzu a 

hodnocení stávající úrovně společenské odpovědnosti v této firmě pomocí metody KORP. 

     Ve čtvrté kapitole v praktické části vyhodnotím analýzu stávající úrovně společenské 

odpovědnosti ve firmě TROJEK a.s., a navrhnu zlepšení. 
 

KLÍ ČOVÁ SLOVA 

Společenská odpovědnost organizací; Stakeholders; normy ISO; celopodnikové řízení; 

implementace; hodnocení; oblasti společenské odpovědnosti; TROJEK a.s.; metoda KORP. 
 

ABSTRACT 

     In my bachelor´s thesis, I deal with the problems of  corporate social responsibility. In the 

first chapter of the theoretical part, I define the concept of  corporate social responsibility, I 

also describe the ISO standards relevant to this topic, subsequently I formulate the 

significance of corporate social responsibility in corporate management and, in the end, I 

inform about the methods of evaluation. 

     The second chapter of the theoretical part is focused on the basic strategic areas of  

corporate social responsibility (profit, people and planet). 

     In the third, practical part, I characterise the company of TROJEK a.s., and carry out an 

analysis and evaluation of the current level of corporate social responsibility in this company 

by means of  the KORP method. 

     In the fourth, also practical part, I evaluate the analysis of the current level of  corporate 

social responsibility in the company of TROJEK a.s., and then I suggest improvement. 
 

KEYWORDS 

Corporate Social Responsibility; Stakeholders, ISO Standards; Corporate Management; 

Implementation; Evaluation; Areas of Corporate Social Responsibility; TROJEK a.s.; KORP 

Method. 
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CSR  Corporate Social Responsibility (Společenská odpovědnost organizací) 
 

DIS  Draft International Standard (Návrh mezinárodní normy) 
 

BOZP  Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
 

SRI  Socially Responsible Investment (Společensky odpovědné investování) 
 

DJSI  Dow Jones Sustainability Indexes (Indexy trvalé udržitelnosti Dow Jones)  
 

ESI  Ethibel Sustainability Index (Index trvalé udržitelnosti Ethibel) 
 

ILO  Mezinárodní organizace práce 
 

OECD  Organization for Economic Co-operation and Development (Organizace pro 

  hospodářskou spolupráci a rozvoj) 
 

GRI  Global Reporting Initiative (Iniciativa globálního reportingu) 
 

3P  Planet, People, Profit (Planeta, lidé, zisk) 
 

CP  Clean Production (Čistší produkce) 
 

QMS  Quality Management System (Systém managementu kvality) 
 

EMS  Environmental Management System (Systém environmentálního   

  managementu) 
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ÚVOD 

     Téma společenské odpovědnosti organizací jsem si pro zpracování bakalářské práce vybral 

hlavně proto, že jde o rychle se rozvíjející trend v oblasti managementu, který bude v 

budoucnu neodmyslitelnou součástí řízení a funkce každého podniku, jelikož role organizací 

ve společnosti se v posledních letech podstatně mění. Organizace není vnímána pouze jako 

producent výrobků a dodavatel služeb, jejímž jediným cílem je maximalizace zisku. 

Předpokládá se, že organizace bude plnit požadavky i v dalších oblastech, jako je životní 

prostředí, nebo podpora a rozvoj společenství. Aby byla organizace dlouhodobě, a trvale 

úspěšná, musí plnit nová očekávání svého okolí. Jedním z nich je odpovědné chování 

společnosti vůči svému okolí. 

     Cílem bakalářské práce bude analyzovat a zhodnotit současný stav společenské 

odpovědnosti ve firmě TROJEK a.s. zaměřené na oblast environmentální pomocí metody 

KORP, což je nový český způsob hodnocení společenské odpovědnosti organizací, založený 

na bodovém hodnocení. Oblasti environmentu se budu věnovat z toho důvodu, že firma 

TROJEK a.s., podniká v oblasti nakládání s kovovým odpadem, a zde mohou vznikat vážná 

rizika poškození životního prostředí. Dalším důvodem je, že ochrana a šetrnost k životnímu 

prostředí je v současnosti velmi diskutovaným tématem, jelikož lidská činnost ve vysoké míře 

poškozuje a ničí přírodu. 
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Teoretická část 

1  CSR JAKO VÝZNAMNÁ SOUČÁST CELOPODNIKOVÉHO 
 ŘÍZENÍ (VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJM Ů, NORMY ISO, 
 CELOPODNIKOVÉ ŘÍZENÍ, HODNOCENÍ CSR ) 

     V dnešní hektické době plné stresu, kdy kolem nás razantně narůstá počet dopravních 

prostředků, dálnic, velkých obchodních center, průmyslových zón, a různých skládek, si stále 

více jednotlivců, skupin nebo organizací, i když jich zatím není mnoho, uvědomuje, jaký vliv 

má tento negativní trend na přírodu. I když bychom neměli dbát jen na uspokojování svých 

aktuálních potřeb, ale aktivně se snažit přizpůsobovat naše okolní prostředí budoucím 

generacím, trendy rozvoje lidské společnosti ukazují v globálním měřítku spíše na 

neudržitelnost dosavadních přístupů k lidským činnostem, což je realizováno v podobě 

nadměrného čerpání přírodních zdrojů, nadměrnou produkcí odpadů a znečištění, řízením 

mnohdy založeném na značně neodpovědném rozhodování, nerespektování ekologických 

zákonitostí, apod. Problémy, které vznikly v důsledku těchto zažitých přístupů, ohrožují 

výrazně existenci lidského společenství a mají značný dopad na zdraví ekosystémů, 

společnosti i jednotlivců. Ukazuje se, že ať už jde o problémy ekologické, sociální nebo 

ekonomické, jsou všechny spolu úzce spojeny. A i když si to uvědomujeme nebo ne, člověk je 

součástí přírody, proto jej můžeme považovat za jeden z neobnovitelných přírodních zdrojů, 

je tedy potřeba s lidmi zacházet opatrně a obezřetně. [7] 

     Do nejbližší budoucnosti bychom se měli začít chovat odpovědněji k naší planetě, ať z 

pohledu jednotlivců, skupin či organizací a to ve formě snížení spotřeby energií a 

neobnovitelných zdrojů, efektivním využitím a ochranou přírodních zdrojů, zajištěním 

ekologičnosti produktů od jejich návrhu přes používání až po likvidaci, používáním látek a 

materiálů šetrných k životnímu prostředí, užitím obalů s minimální dobou rozkladu, apod. 

Činností, které můžeme vykonávat proto, abychom se chovali odpovědněji, je nespočetně 

mnoho, a i když většina z nich zní jako klišé, které slýcháme tak často ze všech stran, že už je 

ani nevnímáme, přece jen bychom se nad nimi měli alespoň chvíli zamyslet a říct si, jak 

můžeme my jednotlivci či celé organizace přispět k udržitelnému rozvoji a jak se stát 

společensky odpovědnými. [7] 
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1.1   CSR - základní informace, definice a pojmy 

     Anglická zkratka CSR je ve většině odborných textů vysvětlována jako zkrácení 

pojmosloví Corporate Social Responsibility v překladu společenská odpovědnost 

organizací. Existují však ještě další dvě možnosti anglického slovního vyjádření akronymu 

CSR. V knize „Corporate Social Responsibility: making good business sense“ je uvedeno, že 

Freeman a Velamuri v roce 2006 definovali CSR jako Corporate Stakeholder Responsibility. 

Poslední možností pojetí, které využívá počátečních písmen tohoto akronymu je Corporate 

Sustainble Responsibility. Zde v textu bude používán akronym CSR jako zkrácení prvního 

uvedeného pojmosloví, tedy Corporate Social Responsibility. [10] 
 

1.1.1  Historie CSR 

     Koncept CSR se objevuje již na počátku 20. století, ve spojení s odpovědným chováním 

některých obchodníků. Mezi tyto obchodníky bezpochyby patří Tomáš Baťa, který začal s 

výchovou lidí.  Ta zásadně ovlivnila morálku a přístup lidí k životu i k práci. Tomáš Baťa byl 

třikrát zvolen do funkce starosty města Zlína a ve výkonu této funkce významně ovlivnil 

rozvoj města a napomohl zvýšit celkovou životní úroveň ve Zlíně a jeho okolí. Koncepce 

odpovědnosti z hlediska Bati nebyla zaměřena pouze na špičkový výrobek, zákazníka a 

rozšiřování trhu, ale také na dlouhodobý rozvoj firmy, zahrnující mimo jiné i péči o rozvoj 

pracovníků a jejich rodin, počínaje zvyšováním kvalifikace, přes zdravotní péči a bezpečnost 

práce, až po sociální programy firmy, jako možnosti rekreací, stravování a péči o děti 

pracovníků. [3; 7] 

     Za zlomový rok bývá považován rok 1953, kdy Howard R. Bowen vydal svou knihu 

„ Social Responsibilities of the Businessman“ , v níž uvádí první definici CSR. V druhé 

polovině 20. století a především od 70. let dochází převážně v USA a na půdě OSN k 

úvodním debatám o CSR a vytváření základů pro chápání jejího obsahu v dnešní podobě.    

[3; 6]  

     Na základě syntézy jednotlivých poznatků navrhl v roce 1979 Caroll definici CSR, kterou 

opírá a čtyři základní pilíře, o kterých se mnozí dlouho domnívali, že se navzájem vylučují. 

Jednalo se o odpovědnost ekonomickou, odpovědnost legislativní (zákonnou), odpovědnost 

etickou a o odpovědnost dobrovolnou (filantropickou). [3] 

     V 80. letech dochází k propojení koncepce CSR se skupinou tzv. „ stakeholders“  (viz 

definice dle ISO/DIS 26000, kapitola 2.2.1). V tomto kontextu znamenala pro rozvoj CSR 
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velký význam Freemanova formulace stakeholderské koncepce z roku 1984, která popsala 

podnikovou realitu a identifikovala nejdůležitější skupiny, které podnik ovlivňují. [3] 

     Mezníkem ve vývoji CSR se stává rok 1996, kdy J. Delors inicioval vznik evropské 

expertní centrály (CSR Europe), jejímž cílem byla „ pomoc podnikům dosáhnout ziskovosti, 

dlouhodobě udržitelného růstu a rozvoje lidského kapitálu tím, že zakotví CSR do svých 

podnikatelských zvyklostí“ . [3] 

     V roce 2001 byla vydána Zelená kniha Evropské unie, která uvádí tuto definici CSR: 

„ Společenská odpovědnost organizací je dobrovolné integrování sociálních a ekologických 

hledisek do každodenních firemních operací a interakcí s firemními stakeholders“ . V Zelené 

knize je také CSR popsáno jako koncepce, podle které se firmy rozhodnou dobrovolně přispět 

k lepší společnosti a čistšímu životnímu prostředí. Cílem Zelené knihy bylo otevřít debatu o 

konceptu CSR a položit základy strategie budování CSR v rámci EU. [3; 6; 12] 

     Následující Sdělení Evropské komise z roku 2002 „ Corporate Social Responsibility: a 

business contribution to Sustainable Development“  pak potvrdilo teze Zelené knihy a 

nastolilo základní strategii EU v oblasti CSR. Sdělení zdůraznilo nutnost začlenit zvažování 

environmentálních a sociálních aspektů do každodenního rozhodování a chodu organizací, 

stejně jako důležitost transparentnosti. Komise potvrdila definici CSR jako dobrovolně přijatý 

způsob chování, který jde nad rámec zákonných požadavků. Koncept CSR byl definován jako 

nový nástroj k dosahování trvalé udržitelnosti a bylo zdůrazněno, že „ CSR není volitelným 

doplňkem ke hlavním podnikovým aktivitám, ale jde o způsob, kterým je podnikání řízeno“ .[6] 

     Sdělením Evropské komise z roku 2006, nastoluje Komise novou strategii EU v oblasti 

CSR, vzniká „ Evropská aliance pro sociální odpovědnost podniků“ , (Aliance CSR), která má 

na dobrovolné bázi sdružovat evropské podniky, jež se k CSR samy přihlásí. [6] 

 

1.1.2  Definice CSR a související pojmy 

     Business Leaders Forum a jeho členské firmy vymezují společenskou odpovědnost jako 

„ dobrovolný závazek firem chovat se v rámci svého fungování odpovědně k prostředí i 

společnosti, ve které podnikají“ . [9] 

     CSR je tedy v současnosti jednoznačně chápána jako iniciativa, která je založena na 

dobrovolnosti a nemá žádné přesné vymezení hranice své působnosti. Definice CSR podle 

Zelené knihy Evropské unie, stejně jako řada dalších podobných definic, jsou záměrně 

formulovány značně obecně, aby vytvářely co nejširší prostor pro tvůrčí aplikace konceptu 

CSR v praxi. Když se co nejvíce zjednoduší a syntetizuje definiční vymezení CSR, pak lze 



5 

 

říci, že být společensky odpovědný neznamená jen plnit legislativu a řídit se pouze podle 

norem, ale jedná se hlavně o to jít nad tento rámec a dodržovat základní principy, které 

stanovují jak dobře a úspěšně podnikat, tzn. jak přinášet hodnoty celé společnosti, současně 

nezatěžovat životní prostředí a chovat se při všech svých podnikatelských aktivitách slušně a 

korektně. [3; 12] 

     Dostávám se k řadě pojmů typických pro základní vymezení CSR, jakými jsou např. 

korektní a etické podnikání, poctivé účetnictví, přiměřený zisk, zdravé životní prostředí, 

udržitelný rozvoj, slušné chování k zaměstnancům, příjemná atmosféra na pracovišti, 

slušnost, kázeň, morálka, smysl pro fair play apod. [3] 

 

1.1.3  Současné pohledy na CSR 

V dnešní době existují tři možné pohledy na CSR: skeptický, utopický a realistický: 
 

Skeptický pohled: 

     Skeptici zůstávají velmi kritičtí k CSR. Z tohoto pohledu se předpokládá, že koncept CSR 

je nepřátelský k demokracii a svobodě a frustrující pro podniky, které se soustředí převážně 

na vytváření zisku a hodnot prospěšných pouze jim. [13] 
 

Utopický pohled:  

     Utopický pohled odráží myšlenku toho, že některé podniky se mohou snažit být 

odpovědné sebevíc, ale nikdy odpovědnosti v reálu nemohou dosáhnout, jelikož nikdy 

nemohou mít jejich produkty užitek ať už pro lidstvo, anebo životní prostředí. K takovýmto 

druhům produktů patří zbraně nebo tabákové výrobky. [13] 
 

Realistický pohled: 

     Tento pohled vyjadřuje CSR nejen jako poskytnutí finančních prostředků a odborných 

znalostní komunitám a poskytnutí pomoci při řešení sociálních problémů a ochraně životního 

prostředí, zde je CSR chápáno převážně jako integrita, kterou se řídí celá společnost, její 

zaměstnanci vystupují a jednají eticky a organizace pečuje o své zaměstnance, zabývá se a 

spolupracuje se stakeholdery, sleduje a zmírňuje dopady svých činností na životní prostředí a 

podává zprávy o svých CSR činnostech svým stakeholderům. [13] 
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1.2  Normy ISO a CSR 

     Koncept CSR není v současnosti nijak právně upraven, a to ani ve svých základních 

myšlenkách, což ovšem není smyslem této koncepce. Samotný koncept CSR je stále výrazněji 

podporován nejen ze strany národních, ale i nadnárodních a mezinárodních organizací. [3] 

     V dnešní době nejvíce diskutovanou otázkou je, zda CSR posuzovat pouze interně nebo i 

externě. Interní hodnocení není problémem, jelikož řada aspektů z oblasti CSR je součástí 

mezinárodních standardů, nejčastěji známé řady norem ISO. Následující přehled uvádí normy 

ISO v jednotlivých oblastech managementu, které jakýmkoliv způsobem zahrnují 

problematiku CSR. [3] 

 

1.2.1  Společenská odpovědnost 

ISO 26000 - Guidance on Social Responsibility 

     ISO (International Organization for Standardization), v překladu Mezinárodní organizace 

pro normalizaci, zařadila do své strategické vize pro období 2005 - 2010 vývoj normy pro 

společenskou odpovědnost. Norma by s největší pravděpodobností měla být oficiálně vydána 

během roku 2010. V současnosti je již vyhotoven návrh normy, tzv. ISO/DIS 26000, který se 

od oficiální normy bude nejspíše jen minimálně odlišovat. A už nyní je celkem jisté, že norma 

nebude určena k certifikaci třetí stranou, tudíž bude určena k dobrovolnému použití. [3; 13] 

     Norma je použitelná pro všechny organizace, a to malé i velké, v rozvojových či již 

rozvinutých zemích. Zatímco ne všechny části této normy jsou relevantní pro všechny 

organizace, všechny klíčové problémy pro ně relevantní jsou. Je individuální zodpovědností 

organizací identifikovat ty relevantní a významné podle důležitosti pomocí dialogu se 

stakeholdery. [14] 
 

Předmětem normy je poskytnout organizacím návod týkající se: 
 

• pojmů, termínů, definic, které se vztahují k CSR, 

• pozadí, trendů a charakteristik CSR, 

• principů a postupů, vztahujících se k CSR, 

• hlavních předmětů zájmu a problémů vztahujících se k CSR, 

• integrování, implementace a podporování odpovědného chování prostřednictvím 

organizace a její sféry vlivu, 

• identifikování a zapojení stakeholderů, 

• závazků ke komunikaci a výkonnosti komunikace ve vztahu k CSR. [14] 
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Jako příklad uvedu několik definic z této normy: 
 

Accountability - Odpovědnosti: 

     Odpovědnost organizace za své rozhodnutí a aktivity, a stav, kdy je za tato opatření a 

rozhodnutí odpovědná vůči svým orgánům vedení, právním autoritám a zejména 

stakeholderům. [14] 
 

Environemnt - Životní prostředí: 

     Přirozené okolí, ve kterém organizace působí, včetně vzduchu, vody, půdy, přírodních 

zdrojů, flóry, fauny a lidí, a jejich vztahů. [14] 
 

Ethical behaviour - Etické chování: 

     Chování, které je v souladu s uznávanými principy správného a dobrého chování s 

ohledem na určitou situaci a je v souladu s mezinárodními standardy chování. [14] 
 

Social responsibility - Společenská odpovědnost: 

     Odpovědnost organizace za dopady jejich rozhodnutí a aktivit na životní prostředí a etické 

chování, které: 
 

• přispívá k udržitelnému rozvoji, zdraví a blahu společnosti, 

• bere v úvahu očekávání stakeholderů, 

• je v souladu s aplikovatelnou legislativou a mezinárodními standardy chování, 

• je integrováno v rámci celé organizace a uplatňováno v jejich vztazích. [14] 
 

Stakeholder - Zainteresovaná strana: 

     Jedinec, nebo skupina se zájmem na jakýchkoli aktivitách nebo rozhodnutích organizace. 

[14] 
 

Sustainble development - Udržitelný rozvoj: 

     Rozvoj, který naplňuje potřeby současnosti, aniž by ohrozil schopnost budoucích generací 

naplňovat jejich vlastní potřeby. [14] 

 

1.2.2  Management kvality 

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

     Uvádí požadavky systému managementu kvality pro případ, kdy je nutné prokázat, že 

organizace je způsobilá účinně plnit požadavky zákazníků a legislativy. Klade důraz na 

procesní přístup. Může být aplikovaná v jakékoliv organizaci a to ve všech oblastech výroby 

nebo poskytování služeb. Je přínosem při řízení organizace a plánování finančních, lidských a 
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materiálových zdrojů, ale i při zajišťování vhodného pracovního prostředí, zdrojů, zařízení a 

technologie. [1; 3; 17] 
 

ČSN EN ISO 9004:2002 - Systémy managementu kvality - Směrnice pro zlepšování 

výkonnosti: 

     Norma obsahuje řadu aspektů vztahujících se k problematice CSR (přírodní zdroje, 

infrastruktura, informace, komunikace apod.). Cílem normy je zvyšování výkonnosti 

organizace, spokojenosti zákazníků a jiných stakeholderů. [1; 3; 20]  

 

1.2.3  Auditování systému managementu 

ČSN EN ISO 19011:2003 - Směrnice pro auditování systému managementu kvality  a/nebo 

systému environmentálního managementu: 

     Poskytuje návod pro plánování a provádění auditů managementu kvality a životního 

prostředí. [1; 3]  

 

1.2.4  Environmentální management 

ČSN ISO 14001:2005 - Systémy environmentálního managementu - Požadavky s návodem na 

použití: 

     Hlavním cílem normy je podporovat ochranu životního prostředí a vykonávat prevenci 

znečišťování a to v rovnováze se sociálními a ekonomickými potřebami. Společnost, která se 

rozhodla získat certifikát osvědčující soulad s požadavky této normy, musí vytvořit, 

dokumentovat, uplatňovat a udržet systém environmentálního managementu a neustále 

zlepšovat jeho efektivnost. Norma je aplikovatelná pro všechny typy organizací, může být 

použita jak pro výrobní sektory, tak pro poskytování služeb. [3; 17] 
 

ČSN ISO 14004:2005: - Systémy environmentálního managementu - Všeobecná směrnice k 

zásadám, systémům a podpůrným metodám:  

     V normě je uveden návod, zejména pro neustálé zlepšování výkonnosti a efektivnosti celé 

organizace a širší rozsah systému environmentálního managementu, než poskytuje norma 

ČSN ISO 14001. [3; 19] 
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1.2.5  Management bezpečnosti a ochrany 

ČSN OHSAS 18001:2008 - Systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci - 

požadavky a směrnice pro zavádění: 

     Norma poskytuje efektivní způsob řešení některých problémů a přísnějších požadavků v 

systémech BOZP (často se vztahujících k aspektům souvisejících s oblastí CSR). Zahrnuje 

úkoly organizace a personál, zjištění a vyhodnocení rizik havárií, monitorování provozu, 

bezpečné provádění změn, plánování nouzových situací, monitorování výkonnosti systému, 

řízení bezpečnosti apod. [3; 17]  
 

ISO 27001 - Bezpečnost a ochrana informací: 

     Účelem řízení bezpečnosti informací je schopnost zajistit kontinuitu podnikání a 

eliminovat poškození podnikání ochranou a minimalizací vlivu bezpečnostních incidentů. 

Systém bezpečnosti informací zajistí prostředky k identifikaci rozhodujících aktiv, které je 

nutno chránit, a tím poskytnout bezpečnostní jistotu pro zaměstnance, zákazníky, vlastníky a 

celkově pro celou společnost. [3] 
 

ISO 22000 - Management bezpečnosti potravin: 

     Norma specifikuje požadavky na organizace v potravinářském řetězci, které musí být 

naplněny, aby byla zajištěna bezpečnost potravin. [17]   

 

1.2.6  Management lidských zdrojů 

ČSN ISO 10015 - Management kvality - Směrnice pro výcvik: 

     Norma podporuje oblast výchovy a vzdělávání zaměstnanců. Úlohou normy je poskytnout 

návod, který může napomoci organizaci identifikovat a analyzovat potřeby výcviku, 

navrhnout a naplánovat výcvik, poskytnout výcvik, vyhodnotit závěry z výcviku a 

monitorovat a zlepšovat proces výcviku, aby dosáhla svých cílů. [3; 18]   

 

1.3  Celopodnikové řízení, CSR v podnikové praxi  

     Čím dál více organizací se snaží stát se společensky odpovědnými. V následujících 

odstavcích je popsáno, jak postupovat při implementaci CSR a jaké výhody může CSR přinést 

nejen velkým, ale i středním a malým organizacím. Zavedení konceptu odpovědnosti u 

malých a středních podniků je velmi významné, jelikož právě tyto podniky nejvíce přispívají 

do ekonomiky a zaměstnanosti. Organizace si volí CSR jako svou podnikovou kulturu a směr, 
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kterým se bude celá organizace ubírat. Pro úspěšnou implementaci CSR musí projevit důvěru 

tomuto konceptu především vrcholový management organizace, a musí svou důvěru a 

iniciativu zavedení konceptu společenské odpovědnosti přenášet do všech úrovní organizace. 

Zaměstnanci, jakožto jedni z nejdůležitějších firemních stakeholderů, musí být seznámeni s 

výhodami, které jim CSR přinese a také s pozitivním dopadem CSR na celou organizaci, 

životní prostředí, podnikovou ekonomiku a společnost. [3; 16] 

 

1.3.1  Co může CSR přinést? 

     Začleněním CSR jako strategické investice do základní obchodní strategie a principů 

managementu může mít pozitivní dopad na organizaci, životní prostředí i komunitu, ve které 

organizace působí a zároveň zvyšovat její image a hospodářské výsledky. Tento postup se 

zaměřuje nejen na tvorbu zisku pro dnešek, ale také na budování pozice prosperity organizace 

v budoucnosti. [3] 

     Prosazováním základních principů CSR se vytváří nová kvalita vztahů mezi 

podnikatelskou sférou, státními orgány versus organizace a nevládními organizacemi, jako 

zástupci občanů (spotřebitelů). [2] 
 

Jako výhody CSR lze tedy uvést: 

• větší transparentnost a posílení důvěryhodnosti organizace, 

• vyšší přitažlivost pro investory, 

• budování reputace a z ní vyplývající silné pozice na trhu, 

• dlouhodobá udržitelnost rozvoje organizace, 

• odlišení od konkurence, zviditelnění značky pro spotřebitele, 

• posílení firemní kultury, 

• zvýšení produktivity práce a loajality zaměstnanců, 

• možnost získání a udržení kvalitních zaměstnanců, 

• zvýšení kvality produktů či služeb, 

• růst prodeje a věrnost zákazníků, 

• snížení nákladů na risk management, 

• zvýšení obratu, atd. [2; 3; 9]  
 

     V současnosti si však principy CSR volí jako součást své firemní strategie v převážné míře 

pouze velké, silné organizace. [3] 
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 CSR ale nepřináší výhody jen velkým organizacím, získat mohou i ty menší: 
 

• snazší nacházení pracovníků - menší podniky hůře získávají vhodnou pracovní sílu, 

jelikož si nemohou dovolit drahé inzeráty a zejména absolventi univerzit nastupují 

raději k velkým firmám. S využitím aktivit CSR může i malá organizace nabídnout 

potencionálnímu zaměstnanci výhody, kterými si zajistí jeho zájem a posléze i 

loajalitu, 

• snazší získávání obchodních partnerů - CSR ovlivňuje i dodavatelsko-odběratelské 

vztahy, protože některé organizace při výběru obchodního partnera přihlížejí i k 

dodržování konceptu CSR, 

• public relations - malá organizace nemůže vynakládat velké prostředky na komunikaci 

s veřejností, proto má velký význam jeho všeobecně známé dobré jméno, 

• kontakty a informace - organizace může získat informace z okolního prostředí a 

navázat vztahy s klíčovými partnery, což mu přinese prospěch z dlouhodobého 

hlediska. [9]  

 

1.3.2  Předpoklady CSR 

Úspěšný koncept CSR vychází ze čtyř hlavních předpokladů: 
 

I.  CSR předpokládá, že podniky budou jednat eticky a odpovědně nad rámec 

zákonných norem. 

     V ekonomické oblasti zde patří například uplatňování principů dobré správy společnosti, 

aktivní antikorupční politika organizace, vytváření korektních dlouhodobých vztahů s 

obchodními partnery a zákazníky. V sociální oblasti jde o bezpečnost a zdraví zaměstnanců 

nad rámec zákona, vzdělávání zaměstnanců, antidiskriminační opatření při přijímání nových 

zaměstnanců a spravedlivé odměňování zaměstnanců za odvedenou práci. Environmentální 

oblast konceptu CSR spočívá v plnění norem ISO řady 14000, zmenšování negativních vlivů 

na životní prostředí či v ochraně přírodních zdrojů. [10] 
 

II.  Fungující, přínosný a úspěšný koncept CSR vyžaduje strategický přístup. 

     CSR nelze chápat pouze jako doplněk základních podnikatelských aktivit. Jde o koncepci, 

která vychází z vize, hodnot a dlouhodobé strategie organizace. Přitom základním 

předpokladem úspěšnosti CSR je strategické zpracování programu CSR a jeho implementace 

na strategické úrovni. [10] 
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III.  Úspěšný koncept CSR předpokládá soulad se stěžejní činností podnikání a je 

aplikován holisticky ve všech firemních aktivitách. 

     Návaznost politiky CSR na stěžejní podnikatelskou činnost organizace je dalším 

předpokladem její úspěšnosti a stálosti. Nelze tedy chápat CSR jako jakousi nástavbu, která 

nemá žádný dopad na samotnou podnikatelskou činnost. [10] 
 

 

IV.  Úspěšný koncept CSR vyžaduje soulad s firemní kulturou. 

     Koncept CSR by měl vycházet ze základních firemních hodnot, které jsou obrazem firemní 

kultury. Pro úspěšné zavedení, realizaci a přijetí CSR přístupu je nezbytná podpora 

vrcholového managementu organizace, jelikož vrcholoví manažeři formulují vizi, poslání, 

hodnoty a strategii organizace a vytváří firemní kulturu. [10] 

 

1.3.3  Deset kroků implementace CSR 

     Mnoho organizací již vyvíjí aktivity v souvislosti s péčí o zákazníky a zaměstnance, s 

podporou komunity či ochranou životního prostředí a také jednají slušně a korektně. Jde o tzv. 

principy korektního jednání . Všechny tyto činnosti mohou posloužit jako dobrý start ke 

strategickému pojetí a zavedení CSR jako součást celopodnikového řízení. [4; 8]  

     Předtím, než organizace přistoupí k realizaci CSR, musí identifikovat svoje specifika v 

jednotlivých oblastech - ekonomické, sociální, environmentální. Podobně jako v jiných 

systémech řízení, i v této oblasti bude mít každá z organizací své zvláštnosti a tedy i jinou 

výchozí pozici a cíle. Postup implementace CSR tak bude zcela jistě odlišný u 

podnikatelských subjektů, orgánů veřejné správy, či neziskové organizace. Při implementaci 

je také nezbytné dosažení rovnováhy mezi všemi třemi oblastmi, jelikož odpovědnost 

organizace nemůže být zaměřená pouze na jednu oblast a o ostatní se nezajímat. [3; 15] 
 

Při zaváděni CSR je potřeba postupovat systematicky a s ohledem na: 
 

• poslání podniku, 

• firemní kulturu, 

• předmět a obor podnikání, 

• obchodní strategii, 

• environmentální profil, 

• profil rizika, 

• provozní podmínky. [3; 8] 
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     Následující postup implementace je zasazen do známého Demingova cyklu PDCA:                

Plan = plánujte; Do = dělejte, ve smyslu „provádějte“; Check = kontrolujte ve smyslu 

„hodnoťte“; Act = čiňte ve smyslu „zlepšujte“ (viz Obr. 1). [8] 

 

 
 

Obr. 1 Cyklus PDCA, postup implementace CSR [8] 

I.  Plánování: 

     Spočívá v prověření současné výkonnosti a posouzení případných problémů či omezení 

procesů, shromáždění dat o hlavních problémech a zaměření se na hlavní příčiny problémů, 

navržení možných řešení a naplánování provedení nejvhodnějších řešení.  
 

II.  Provedení: 

     Spočívá v otestování účinnosti zamýšleného řešení.  
 

III.  Hodnocení: 

     Znamená vyhodnocení výsledků testu a posouzení, zda bylo plánovaných výsledků 

dosaženo.  
 

IV.  Zlepšování: 

     Spočívá v rozpracování konečného řešení na základě otestovaného řešení tak, aby se stalo 

kdekoli použitelným trvalým a integrovaným přístupem. [3] 
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1.4  Hodnocení, analýzy a měření CSR 

     V dnešní době, kdy roste počet podnikatelů, kteří se snaží profilovat jako společensky 

odpovědní, roste také zájem po věrohodných datech, které by CSR praxi organizací mohly 

skutečně prokazovat. O takováto data se zajímají nejen samotné organizace, ale i jejich 

stakeholdeři a také nevládní a odborové organizace. [6] 

     Díky tomuto zájmu se utváří celá oblast výzkumu či hodnocení, kterou je měření CSR. A 

stejně tak, jako u každého aspektu výkonnosti organizace, je třeba CSR měřit, hodnotit, dále 

analyzovat a neustále zlepšovat, pokud chce organizace svou odpovědnost úspěšně řídit a 

docílit toho, aby CSR byla pro organizaci neustálým přínosem. Výsledky měření přitom 

slouží mimo jiné jako podklad pro rozhodování o SRI (Socially Responsibile Investment), v 

překladu, o společensky odpovědném investování. Sami investoři často vypracovávají 

vlastní komplexní kriteria hodnocení organizací, která staví jak na ekonomických, tak na 

sociálních a environmentálních základech. [6; 13] 

     Za posledních několik let se však zrodilo velké množství národních i mezinárodních 

standardů a technik měřeni a reportovaní CSR. Zde je výčet a stručná charakteristika několika 

z nich. [6] 

 

1.4.1  Dow Jones Sustainability Indexes 

     Dow Jones Sustainability Indexes (DJSI – indexy trvalé udržitelnosti Dow Jones) byl 

vůbec prvním globálním indexem sledujícím dlouhodobou finanční výkonnost organizací z 

celého světa. DJSI jsou výsledkem spolupráce společnosti Dow Jones Indexes, STOXX Ltd. a 

SAM Group a byly poprvé publikovány v září roku 1999. [6] 

 

1.4.2  Ethibel Sustainability Index 

     Ethibel Sustainability Index (ESI – index trvalé udržitelnosti Ethibel) je nezávislá 

poradenská a výzkumná organizace pro SRI a CSR. O ESI se tvrdí, že je založen na daleko 

přesnějším výzkumu než všechny ostatní indexy. Je považován za nejrozšířenější index v 

Evropě, na ostatních kontinentech soupeří jeho příslušné verze především s Dow Jones 

Sustainability Indexes a FTSE4Good Index. [6] 
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1.4.3  FTSE4 Good Index series 

     FTSE4 Good Index series (indexy série FTSE) jsou indexy společnosti FTSE vlastněné 

The Financial Times a Londýnskou burzou. FTSE v mezinárodním měřítku podniká v oblasti 

tvorby a řízení indexů a s nimi spojených datových obslužných programů. [6] 

 

1.4.4  SA 8000 (Social Accountability) 

     SA 8000, je mezinárodní řídící pracovní a certifikační norma a zároveň verifikační systém, 

obecně použitelná pro jakýkoli sektor a obor podnikatelské činnosti, která je v souladu s ILO 

(Mezinárodní organizace práce), Mezinárodní deklarací o lidských právech a také s Deklarací 

o právech dítěte. SA 8000 stanovuje požadavky v oblastech: 

• dětské práce, 

• nucené práce, 

• zdraví a bezpečnosti, 

• svobody sdružování a práva na kolektivní vyjednávání, 

• diskriminace, 

• pracovní kázně, 

• pracovní doby, 

• odměňování, 

• a manažerského systému. 
 

     Tvůrcem normy je nezisková nevládní organizace SAI (Social Accountability 

International) sídlící v USA. SAI je organizace pro lidská práva zabývající se rozvojem a 

zaváděním norem společenské odpovědnosti, usilující o zlepšení pracovních podmínek a 

vztahů po celém světě. Certifikaci podle této normy mohou provádět pouze certifikační 

orgány, které jsou touto organizací akreditovány. [3; 5]  
 

Mezi základní požadavky normy SA 8000 patří: 
 

• rozvíjet, udržovat a prosazovat zásady a postupy v oblastech CSR, které organizace 

má možnost usměrňovat nebo ovlivňovat, 

• doložit zúčastněným stranám, že zásady, postupy a praxe jsou v souladu s požadavky 

této normy. [10] 
 



16 

 

1.4.5  OECD Guidlines for Multinational Enterprises 

     OECD (Organization for Economic Co-operation and Development) vydala v roce 2000 

poslední verzi svých Směrnic, které obsahují řadu doporučení formulovaných vládami, 

týkající se odpovědného chování nadnárodních korporací. Mezi doporučovaná témata patří: 

politika organizace, řízení organizace, transparentnost a otevřenost, zaměstnanecké vztahy, 

životní prostředí, boj proti korupci, výsledky hospodaření organizace, řízení rizik a 

konkurenční boj. [3; 5] 

1.4.6  AA 1000 Accountability / Assurance Standard 

     AA 1000 je obecně aplikovatelná norma pro všechny typy organizací, jejímž cílem je 

prověření důvěryhodnosti a kvality Zpráv o CSR (reportů) organizací v oblasti ekonomické, 

sociální, environmentální i etické odpovědnosti. Vlastníkem normy je nezisková organizace 

Account Ability sídlící v Anglii, jejímž cílem je podpora férového podnikání. [3] 

 

1.4.7  SAN Ltd. (Social Audit Network) 

     Nezisková organizace působící v Anglii. Provádí sociální audity. Jejím cílem je pomáhat 

organizacím získávat údaje o dopadech jejich aktivit pro zainteresované strany, podávat 

reporty v oblasti sociální, environmentální a ekonomické a zabezpečovat informace pro 

plánování budoucích aktivit organizace a zlepšování procesů. [3] 

1.4.8  Global Reporting Initiative (GRI) 

     GRI je velká mezinárodní organizace, která vytvořila soustavu ukazatelů vhodných k 

implementaci a porovnatelnému měření a hodnocení CSR. GRI disponuje mnoha experty v 

mnoha zemích světa. Její centrum je v Amsterodamu. [3; 5] 

 

1.4.9  EFQM (Evropská nadace pro management kvality) 

     Známý model excelence EFQM je uznávaným nástrojem zvyšování konkurenceschopnosti 

a zlepšování všech činností organizace s využitím sebehodnocení a benchmarkingu. Model 

vychází z předpokladů špičkového řízení a vedení (Leadership), dokonalé strategie, 

zajištěných zdrojů, partnerství a zvládnutých procesů. Tomu pak odpovídají výsledky jak 

směrem k zaměstnancům, tak i k ostatním stakeholderům. [5] 
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1.4.10  Metoda KORP (Český systém hodnocení CSR) 

     Ve snaze podpořit metodické přístupy k budování CSR a vytvořit rámec pro jednotný 

způsob posuzování zpráv o CSR v ČR vytvořilo Sdružení Korektní podnikání ve spolupráci 

se Sdružením pro oceňování kvality národní metodiku pro hodnocení CSR. [3] 

Ta se plně opírá o: 

• soustavu ukazatelů GRI (viz podkapitola 2.4.8), 

• model excelence EFQM (viz podkapitola 2.4.9), 

• metodiku sebehodnocení modelu CAF 2006. [3] 

     Model KORP je určen jak pro interní, tak pro externí hodnocení. Umožňuje dva způsoby 

bodového hodnocení: klasické hodnocení a hodnocení s jemným rozlišením. Oba způsoby 

vycházejí z Demingova cyklu PDCA. Stupnice bodování je nastavena v rozmezí 0 - 100 bodů. 

(Více k modelu KORP viz kapitola 4.2). [3] 
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2  ZÁKLADNÍ STRATEGICKÉ OBLASTI CSR (SOCIÁLNÍ, 
 ENVIRONMENTÁLNÍ, EKONOMICKÁ) 

V současnosti rozeznáváme dva obecné principy CSR: 

 

 
 

Obr. 2 Obecné principy CSR. [5] 

 

     Princip (1), (viz Obr. 2) je propagovaný a aplikovaný u velkých korporací v USA od 60. 

let minulého století. Jde o převod části zisků korporace na charitativní a jiné společensky 

prospěšné účely, na které chybí veřejné prostředky a které potřebují podporu. Právě v USA 

začaly korporace CSR chápat jako podnikový provázaný systém. Zde vznikly i první normy 

pro ověřování CSR jako součásti řízení organizace (jako například již zmiňovaná SA 8000). 

[5] 

     Princip (2), (viz Obr. 2) je možno charakterizovat jako integraci snahy o začlenění 

problematiky CSR do systému řízení organizace. Zde je doporučeno, aby organizace 

systematicky vyvíjely a zaváděly svou politiku CSR a stanovovaly si a plnily cíle překračující 

legislativní podmínky a požadavky stanovené úřady. Tento proces je založen na tzv. triple - 

bottom - line, jinak také známé pod zkratkou 3P (Planet, People, Profit), neboli v překladu na 

třech pilířích (oblastech): environmentálním, sociálním a ekonomickém (viz Obr. 3). Zde 

musí být zajištěna vyváženost a rovné zacházení ve všech třech oblastech. [5; 10]  

 

 Obr. 3 Tři pilíře CSR. [5] 
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     Aktivity organizací v jednotlivých oblastech CSR se liší. Celková politika CSR a její 

jednotlivé činnosti se odvíjí podle toho, do jakého průmyslového odvětví spadá hlavní 

podnikatelská činnost organizace, zda jde o podnik výrobní či o poskytování služeb, jak je 

podnik velký, zda působí na lokální, národní či nadnárodní úrovni, zda se jedná o dceřinou 

společnost, která se nemůže moc odchýlit od základního konceptu CSR své mateřské 

společnosti, které firemní aktivity v rámci CSR jsou stakeholdery oceňovány a které naopak 

přehlíženy, které aktivity realizuje konkurence a jaké jsou hodnoty a priority společnosti, kde 

organizace vyvíjí podnikatelské aktivity. [10]   

     V podstatě jde ale o to, že ekonomická oblast není rozvíjena na úkor ostatních oblastí, a že 

finanční zisk není hlavním motivem činnosti organizace, tedy společnosti je vlastní princip 

optimalizace zisku, ne jeho maximalizace. Organizace odhodlaná ctít zásady CSR, by měla 

činit kroky ve všech třech uvedených oblastech současně. [11]   

 

2.1  Ekonomická oblast 

     Ekonomická odpovědnost zahrnuje soubor vzorů chování, které zajišťují to, že mnoho 

subjektů v ekonomickém systému nevidí volnou tržní ekonomiku a soutěž jako hrozbu, ale 

jako vhodné prostředí pro vývoj a růst. [5] 

     Základním principem existence organizace je generování zisku. S ohledem na CSR může 

organizace posunout tento princip až ke společenskému požadavku na dosahování pozitivních 

ekonomických výsledků. Takováto organizace je pak odpovědná vůči svým akcionářům, 

podílníkům a také odpovědná za rozvoj, inovace, zodpovědné investování, budování dobrého 

jména apod. [3]  

 

Tab. 1 Témata, aktivity a příklady v ekonomickém pilíři. [16] 

CSR TÉMATA CSR AKTIVITY PŘÍKLADY 

Správa a řízení 

organizace 

Transparentnost 
• Uveřejnění finančních i nefinančních 

informací 

Pravidla chování • Etický kodex a jeho praktické využití  

Firemní image • Monitorování a měření firemního image 

Odpovědný přístup k 

zákazníkům 

Zjišťování zpětné vazby 
• Průzkum spokojenosti 

• Evidence a řešení stížností 

Zapojení do rozhodování 

• Sběr návrhů na zlepšení produktů či služeb 

• Vliv zákazníků na zaměření CSR aktivit 

organizace 
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Zákaznický servis 

• Věrnostní program 

• Poprodejní servis 

• Bezbariérový přístup do prodejen 

• Přístupnost webových stránek 

 

Kvalita produktů a služeb 

• Použití norem kvality (ISO 9001, HACCP) 

• Produktové označení programu Česká 

kvalita 

Vzdělávání zákazníků 
• Školení preventivní servisní činnosti 

• Školení bezpečnosti práce 

Vztahy s dodavateli a 

dalšími obchodními 

partnery 

Výběr dodavatelů • Zahrnutí CSR hlediska do výběru dodavatelů  

Zjišťování zpětné vazby 
• Průzkum spokojenosti 

• Evidence a řešení stížností 

Obchodní vztahy • Včasné placení faktur 

Šíření CSR 

• Monitoring CSR praktik v dodavatelsko-

odběratelském řetězci 

• Zapojení dodavatelů do CSR aktivit 

organizace  

Marketing a reklama 

Informace o produktech 
• Poskytování jasných a přesných informací o 

výrobcích a službách 

Sdílený marketing 
• Použití marketingových aktivit k společné 

propagaci organizace a dobročinné věci 

Reklamní etika 
• Dodržování etického kodexu reklamy 

vydaného Radou pro reklamu  
      
     Z každého tématu jsem vybral jako příklad vždy jednu aktivitu, kterou se budu detailněji 

zabývat. 
 

Téma: Správa a řízení organizace - Aktivita: Transparentnost    

     V rámci transparentnosti podnikání navenek je vhodným prvkem pravidelné zveřejňování 

finančních i nefinančních informací (např. prostřednictvím reportních zpráv) a také 

vzdělávání klíčových stakeholderů v oblasti významu zveřejněných položek, aby všichni ti, 

kteří o to mají zájem, mohli být informováni o vývoji CSR aktivit v organizaci, i o jejím 

ekonomickém rozvoji. [3] 
 

Téma: Odpovědný přístup k zákazníkům - Aktivita: Kvalita produktů a služeb     

     Kvalita produktů a služeb je velmi podstatným aspektem úspěšnosti organizace. V dnešní 

době je již součástí výrobní strategie mnoha organizací certifikace systému kvality dle norem 

ISO řady 9000, 22000, standardů HACCP apod. (viz kapitola 2.2). Ke zviditelnění kvalitních 

výrobků a služeb slouží také celá řada značek kvality. [3] 
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Téma: Vztahy s dodavateli a dalšími obchodními partnery - Aktivita: Výběr dodavatelů     

     Základním pravidlem se může stát výběr dodavatelů se stejným etickým zaměřením a 

naopak ukončení vztahů s těmi, kteří se projevují navenek i dovnitř nekorektně. Tato filozofie 

je úzce spjata s firemní image, protože udržování kontaktů s nekorektně jednajícími 

dodavateli může organizaci ublížit a ubrat sympatií ze strany zákazníků. [3] 
 

Téma: Marketing a reklama - Aktivita: Reklamní etika  

     Reklamní etika je důležitým aspektem firemní CSR. Největším problémem je bezesporu 

klamavá reklama. V posledních letech se ovšem formuje i národní legislativa, která přísně 

vymezuje etiku v oboru propagace výrobků a služeb (Etický kodex vydaný Radou pro 

reklamu). Společensky odpovědná organizace by měla především dbát na jasné, přesné a 

srozumitelné informace o sobě, poskytovaných službách, způsobu dodání, cenových 

podmínkách, záručním a pozáručním servisu, reklamačním řízení apod. [3]      

 

2.2  Environmentální oblast 

     Organizace by měla identifikovat všechny přímé i nepřímé aspekty životního prostředí, 

které jsou relevantní pro provádění jejich aktivit, poskytování služeb a výrobu výrobků. 

Používáním určených kritérií by měl podnik zjistit, které aspekty životního prostředí mají 

významný dopad, za účelem získání mnohem efektivnější schopnosti ke zlepšování 

výkonnosti v oblasti životního prostředí. Kritéria, která si definuje sám podnik, mají být 

vyčerpávající, ověření schopná a opakovatelná, stejně tak i přístupná veřejnosti. [5] 

     V oblasti životního prostředí rovněž platí, že organizaci, která se pokusí minimalizovat 

svůj negativní dopad na životní prostředí, může její snaha přinést nové obchodní příležitosti a 

konkurenční výhody. Podnik aktivní v environmentální oblasti má možnost ucházet se o 

tendry velkých korporací a veřejné správy, nebo získat nové zákazníky z řad ekologicky 

uvědomělých spotřebitelů. [16] 

     Ekologický způsob podnikání rovněž přináší finanční úspory. Šetrné využití energie, 

prevence znečišťování, minimalizace odpadu a recyklace, to vše může přinést podniku 

zefektivnění provozu, značné snížení nákladů a jiné výhody. [16] 

     Trvalé zlepšování je základním principem systémů managementu ochrany životního 

prostředí. Jako příklad účinného systému managementu ochrany životního prostředí lze uvést 

normy ISO 14001 a 14004 (viz kapitola 2.2) nebo EMAS II.  
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Tab. 2 Témata, aktivity a příklady v environmentálním pilíři. [16] 

CSR TÉMATA CSR AKTIVITY PŘÍKLADY 

Environmentální 

politika 

Řízení 

• Environmentální strategie 

• Využití norem (ISO 14001, EMAS) 

• Environmentální audit 

Dodavatelský řetězec 
• Environmentální kritéria výběru 

dodavatelů 

Zapojení stakeholderů 

• Spolupráce na environmentálních 

aktivitách 

• Zlepšení environmentálních praktik 

Komunikace 

• Environmentální školení 

• Informace o environmentální politice 

organizace 

Změny klimatu • Opatření pro snižování uhlíkové stopy 

Energie a voda 

Úspora energie • Opatření a zařízení na úsporu energie 

Obnovitelné zdroje • Využití energie slunečního záření, biomasy 

Úspora vody • Opatření a zařízení na úsporu vody 

Užitková voda 
• Využití užitkové vody ve výrobním 

procesu, k zalévání zeleně či na toaletách 

Odpad a recyklace 

Třídění a recyklace 
• Třídění a recyklace papíru, plastu, tonerů, 

cartridge a dalších materiálů 

Minimalizace odpadu 

• Tisk z obou stran papíru 

• Vratné barely na pitnou vodu 

• Optimalizace výrobního procesu 

Doprava 
Přesun zaměstnanců 

• Podpora ekologicky šetrné dopravy do/z 

práce 

• Omezování služebních cest 

Přeprava zboží • Optimalizace logistiky 

Produkty a balení 

Ekologické výrobky • Výrobky či služby s eko-značkou    

Obalové materiály 
• Minimalizace obalových materiálů 

• Ekologicky šetrné obalové materiály 

Nakupování 
Ekologicky šetrný nákup 

• Recyklovaný papír, ekologické čistící 

prostředky, ekologicky nenáročné produkty 

Místní dodavatelé • Nákup od místních dodavatelů 
 

     Z několika témat jsem vybral jako příklad vždy jednu aktivitu, kterou se budu detailněji 

zabývat. 
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Téma: Environmentální politika - Aktivita: Řízení  

     Environmentální politika zahrnuje například výběr dodavatelů dle environmentálních 

kritérií, spolupráci se stakeholdery na různých environmentálních aktivitách, nebo školení 

zaměstnanců, i ostatních stakeholderů o environmentálních dopadech činnosti firmy. [3] 

     Preventivní strategií podporující efektivnější využívání vstupních zdrojů a snižující rizika 

vůči člověku a životnímu prostředí je tzv. Čistší produkce (Clean Production, CP). Jde o 

dobrovolný nástroj ochrany životního prostředí. Hlavní význam této strategie spočívá v tom, 

že se jedná o ekonomicky výhodný způsob snižování negativních dopadů výroby nebo 

poskytování služeb na životní prostředí. CP chrání životní prostředí spotřebitele i 

zaměstnance a zároveň zlepšuje efektivitu, rentabilitu a konkurenceschopnost organizace. [3]    
 

Téma: Energie a voda - Aktivita: Úspora  

     Podnik může v rámci snižování nákladů s důrazem na ekologii přijmout opatření na úsporu 

energie a vody jako např. důkladná izolace, energeticky úsporné technologie, regulátory 

topení, využití sluneční energie, využití užitkové vody z výrobního procesu apod. [3]    
 

Téma: Nakupování - Aktivita: Ekologicky šetrný nákup, místní dodavatelé   

     V rámci firemních nákupů lze zvolit recyklovatelné materiály, ekologické čisticí 

prostředky nebo energeticky nenáročná zařízení. Zároveň v rámci podpory místní komunity, 

lze nakupovat u místních dodavatelů. [3]    
 

Téma: Doprava - Aktivita: Přesun zaměstnanců   

     Pro přesun a přepravu zaměstnanců je možné používat prostředky s alternativním pohonem 

a také podporovat ekologickou přepravu do a z práce. Díky moderním informačním 

technologiím lze také omezit cestování z místa na místo za účelem schůzek, obchodních 

jednání apod. Lze využít videokonferencí, uzavíraní smluv přes internet atd. [3]    

 

2.3  Sociální oblast 

     Organizace, která se zabývá ekonomickými aktivitami, musí vycházet ze zkušeností, 

společenského klimatu, které jsou charakterizované minimálními standardy vztahujícími se k 

požadavkům společnosti. Tyto minimální požadavky zahrnují pravidla, jež se vztahují k 

organizaci samotné i k jejím partnerům, dodavatelům, subdodavatelům a jejich výrobním 

řetězcům, stejně jako k přičleněným organizacím a koncesionářům. Mnoho podniků, které 

jsou aktivní na evropském trhu, jde v dobrovolných standardech dál nad rámec těchto 

minimálních požadavků. Organizace by měly zohlednit, že společensky odpovědné jednání 
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má dopad nejen na vlastní podnik. Sociální pilíř lze rozdělit na dvě oblasti: pracovní prostředí 

a místní komunita. [5]    

 

2.3.1  Pracovní prostředí 

     Zaměstnanci jsou na organizaci značně závislí. Finanční odměna za vykonanou práci je 

pro ně zdrojem živobytí, organizace je místo, kde tráví významnou část dne, práce ovlivňuje 

kvalitu jejich soukromého i rodinného života a mnohdy má vliv na jejich zdraví. Na druhou 

stranu dlouhodobý úspěch organizace závisí na kvalitě zaměstnanců, kteří zde pracují. 

Uplatňování CSR konceptu v oblasti pracovního prostředí směřuje k dosažení situace, kdy je 

toto vzájemné ovlivňování a soužití pro organizaci i zaměstnance maximálně výhodné. [16] 

     Pro úspěšnou funkci organizace je nezbytné zajišťování podmínek pro efektivní a kvalitní 

činnosti lidí (zaměstnanců a vedoucích zaměstnanců), vedení a řízení lidí s důrazem na 

zajišťování schopností, postojů a motivací lidí. Zde mluvíme o tzv. managementu lidských 

zdrojů. Pro zvládnutí všech personálních činností (plánování potřeb zaměstnanců, přijímání a 

adaptaci nových zaměstnanců, motivaci, hodnocení, řízení osobního rozvoje, vzdělávání a 

měření efektivnosti vzdělávacích aktivit a další), které jsou důležité pro účinné řízení lidských 

zdrojů, je klíčové trvalé monitorování a měření spokojenosti svých zaměstnanců. [4] 
 

Tab. 3 Témata, aktivity a příklady v sociálním pilíři v oblasti pracovního prostředí. [16] 

CSR TÉMATA CSR AKTIVITY PŘÍKLADY 

Zapojení zaměstnanců 

a komunikace 

Zjišťování zpětné vazby 
• Průzkum spokojenosti 

• Evidence a řešení stížností 

Zapojení do rozhodování 
• Návrhy na zlepšení výkonnosti organizace 

• Vliv zaměstnanců na zaměření CSR aktivit 

Interní komunikace 
• Využití prostředků interní komunikace 

• Informování uchazečů o práci o CSR 
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Ohodnocení za práci 

Finanční ohodnocení • Odpovídající platové ohodnocení  

Nefinanční benefity 

• Sportovní a relaxační vyžití 

• Kulturní vyžití 

• Společenské akce pro zaměstnance 

• Navýšení dovolené a volna 

• Osobní komfort (notebook, auto, mobilní 

telefon) 

• Příspěvek na dojíždění do práce 

• Zaměstnanecké akcie 

Vzdělávání a rozvoj 

Vzdělávání zaměstnanců • Školení, kurzy, mentoring 

Profesionální rozvoj • Plány kariérního rozvoje 

Zdraví a bezpečnost 

Firemní politika • Pravidla, opatření, školení 

Zdravotní služby 
• Příspěvek na nadstandardní zdravotní péči 

• Očkování 

Vyváženost pracovního 

a osobního života 

Flexibilní formy práce 

• Pružná pracovní doba 

• Práce z domova 

• Zkrácená pracovní doba 

• Práce na směny 

• Sdílení pracovního místa 

Péče o děti, seniory či 

nemocné osoby 

• Příspěvek na hlídání 

• Psychologická podpora 

Zaměstnanci na rodičovské 

dovolené 

• Kontakt během rodičovské dovolené 

• Podpora při návratu do zaměstnání 

Outplacement 
Podpora propuštěných 

zaměstnanců 

• Finanční forma podpory 

• Pomoc při hledání práce 

• Rekvalifikace a školení 

 

Rovné příležitosti 

Opatření proti diskriminaci 
• Bránění diskriminaci na pracovišti i při 

náboru nových zaměstnanců 

Rozmanitost na pracovišti 
• Podpora rozmanitosti na pracovišti (ženy, 

etnické menšiny, handicapovaní a starší) 
 

     Z několika témat jsem vybral jako příklad vždy jednu aktivitu, kterou se budu detailněji 

zabývat. 
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Téma: Vzdělávání a rozvoj - Aktivita: Vzdělávání zaměstnanců  

     Je nutné, aby organizace podporovala snahy svých zaměstnanců o sebevzdělávání. Může 

jít o financování studia, poskytnutí placené dovolené na studium nad rámec zákonného nebo 

podnikového fondu dovolených, celopodnikové vzdělávání, úhradu odborného školení nebo 

jinou formu podpory. Zároveň úspěšné završení studia by mělo být patřičně ohodnoceno jako 

ocenění vynaložené námahy. [3] 
 

Téma: Zdraví a bezpečnost - Aktivita: Firemní politika  

     Bezpečnost pracovníků a ochrana jejich zdraví při práci by měly patřit k nejvýznamnějším 

oblastem zájmu všech výrobců a poskytovatelů služeb, a to nejen z důvodu, že je k tomu nutí 

EU, odbory a legislativa, ale především proto, že zdravý a výkonný zaměstnanec je hlavním 

zdrojem a bohatstvím každého podnikatelského subjektu. [3] 

 

2.3.2  Místní komunita 

     V okamžiku zahájení podnikatelské činnosti se stává organizace součástí okolní komunity. 

Společensky odpovědná organizace vyvíjí snahu o navázání dobrých sousedských vztahů, 

tzn., že zmírňuje své negativní dopady a podílí se na řešení místních problémů. To vše se jí 

vrátí v podobě pozitivního přijetí místní komunitou, ze které se rekrutují potenciální zákazníci 

a zaměstnanci. Podnik, který se aktivně zapojuje v místní komunitě, může identifikovat nové 

trhy či obchodní příležitosti, posilovat věrnost zákazníků, zvyšovat motivaci svých 

zaměstnanců, budovat kontakty s lokálními úřady, upoutat pozornost médií a také snáze 

navázat nové partnerské vztahy s jinými podniky. Organizace se jako dobrý soused může 

projevovat např. finanční či materiálovou podporou veřejně prospěšných aktivit a projektů, 

dobrovolnou prací svých zaměstnanců či spoluprací se školami. [16] 
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Tab. 4 Témata, aktivity a příklady v sociálním pilíři v oblasti místní komunity. [16] 

CSR TÉMATA CSR AKTIVITY PŘÍKLADY 

Podpora komunity 

Firemní dárcovství 

• Finanční či materiální podpora, 

poskytnutí služeb se slevou či zdarma, 

zapůjčení firemních prostor 

Firemní dobrovolnictví 

• Zaměstnanci vykonávají dobrovolnou 

práci v pracovní době (manuální práci či 

předávání odborných znalostí) 

Firemní investice do místní 

komunity 

• Dlouhodobé strategické zapojení do 

místní komunity či partnerství s 

neziskovými organizacemi 

Komerční aktivity v místní 

komunitě 

• Sdílený marketing 

• Sponzoring 

Vlastní firemní projekty • Vlastní veřejně prospěšné projekty 

Fair Trade, Ethnocatering 
• Využití Fair Trade produktů a 

Ethnocateringu  

Spolupráce se školami 

Spolupráce se studenty 

• Studentské stáže, praxe či exkurze 

• Konzultace bakalářských či diplomových 

prací 

• Podpora studentských aktivit 

Podpora výuky 
• Zapůjčení či darování techniky 

• Účast ve výuce 

Zapojení stakeholderů 

Zapojení zaměstnanců 

• Firemní dobrovolnictví 

• Matchingový fond 

• Benefiční akce s účastí zaměstnanců 

Zapojení zákazníků 
• Zapojení zákazníků do CSR aktivit 

organizace 

Zapojení obchodních 

partnerů  

• Zapojení obchodních partnerů do CSR 

aktivit organizace 
      
     Z několika témat jsem vybral jako příklad vždy jednu aktivitu, kterou se budu detailněji 

zabývat. 
 

Téma: Podpora komunity - Aktivita: Firemní dobrovolnictví  

     Firemní dobrovolnictví neboli filantropie je jednou z možností podpory místní komunity. 

Zaměstnanci vykonávají v pracovní době dobrovolnou práci pro lokální instituce. Může jít o 

manuální práce jako je úklid obecních prostor, rekonstrukce obecních objektů, vedení 
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dětského sportovního kroužku apod. Nebo může jít o poskytování odborných znalostí jako 

právní poradny, finanční poradenství, správa počítačových sítí anebo vzdělávání občanů. [3] 
 

Téma: Spolupráce se školami - Aktivita: Spolupráce se studenty, podpora výuky  

     Velmi důležitou institucí v rámci podpory jsou místní školy, jejichž výskyt se dotýká 

celého okolí. Zde se mohou například zaměstnanci organizace podílet například na 

kariérovém poradenství, provádět přípravu na povolání formou besed a exkurzí, organizace 

také může ovlivňovat školy k výchově svých budoucích zaměstnanců zřízením nového 

učebního oboru. U vyšších typů škol druhého a třetího stupně pak může jít o vedení 

bakalářských či diplomových prací, stáže v zahraničí apod. [3] 
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Praktická část 

3  ANALÝZA STÁVAJÍCÍ ÚROVN Ě CSR VE FIRMĚ TROJEK A.S. S 
 AKCENTEM NA OBLAST ENVIRONMENTÁLNÍ 

     V kapitole je popsána firma TROJEK a.s. z hlediska její historie, profilu a činností, dále 

pak je provedena analýza stávající úrovně CSR orientovaná na environmentální oblast, 

pomocí bodového hodnocení metodou KORP. 

 

3.1  TROJEK a.s.  

     Firma TROJEK a.s. je rodinnou společností, která byla založena roku 1994 panem Ing. 

Zdeňkem Trojkem. Do roku 2009 působila na trhu jako TROJEK s.r.o. a v květnu 2009 se 

změnila na akciovou společnost. 
 

Firma se zabývá: 

• kovošrotem, 

• likvidací autovraků, 

• hutním prodejem. [21; 22] 
 

3.1.1  Kovošrot 

     Firma TROJEK a.s. je nejvýznamnější tuzemská společnost, která se zabývá nakládáním s 

ocelovými odpady a barevnými kovy a obchodní činností v této oblasti na území ČR, 

Slovenska, Polska, Německa, Rakouska a Itálie. Kovošrot zaujímá 95% činnosti firmy. 

     Firma je významným přímým dodavatelem ocelového odpadu do českých hutních 

společností jako: EVRAZ VÍTKOVICE STEEL, a.s., VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY 

a.s., ArcelorMittal Ostrava a.s. a TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s., U. S. Steel Košice, s.r.o. a 

významným exportérem ocelových šrotů do hutí do již zmiňovaných zemí. 
 

Technické vybavení: 

     Firma disponuje rozlehlými vlečkovými šrotišti v Ostravě - Heřmanicích, Ostravě - 

Mariánských Horách, Ostravě - Vítkovicích, Otrokovicích a Kolíně. Dále provozují řadu 

menších provozů (viz podkapitola 3.1.6). Disponují kvalitním technickým vybavením, pro 

svoz ocelových odpadů a manipulační technikou. Neustále investují do nových nákladních 

automobilů, bagrů a dalších strojních zařízení. 
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Další činnosti: 

• výkup železného šrotu: v provozovnách se provádí výkup všech druhů ocelových a 

legovaných odpadů včetně odpadů z barevných kovů, 

• nakládka po celé Moravě: firma provádí nakládku a odběr materiálu kdekoliv po celé 

Moravě, 

• kontejnerový servis: firma poskytuje kontejnerový servis jako je přistavení 

požadovaného kontejneru a jeho pravidelné nebo jednorázové vyvezení, 

• likvidace technologických celků: firma zajišťuje likvidace a demolice 

technologických celků, 

• nadstandardní platební podmínky: firma poskytuje nadstandardní platební podmínky, 

jako zálohy a platby v hotovosti. [21; 22] 
 

3.1.2  Likvidace autovraků 

     Autovrakoviště je odděleným provozem v areálu Ostrava - Mariánské Hory, další nové 

vzniká v provozovně v Otrokovicích. Likvidace autovraků spadá pod kovošrot. 

     Autovrakoviště je vybaveno speciálními prostředky pro likvidaci a demontáž vozidel. 

Veškeré činnosti jsou prováděny na ekologických plochách, aby nedošlo k úniku 

nebezpečných látek. Autovraky jsou zde soustřeďovány a rozebírány na jednotlivé druhy 

odpadů, které se dále zpracovávají. [21; 22] 
 

3.1.3  Hutní prodej 

     Firma se také zabývá nákupem, skladováním, úpravou a prodejem plochých výrobků. V 

současnosti firma obchoduje převážně s produkty těchto hutních podniků: Evraz Vítkovice 

Steel, Mittal Steel Ostrava, Třinecké železárny, USS Košice, hutě v rámci skupiny 

ArcellorMittal, dále hutě v Posku, Itálii, Maďarsku, Rusku, Ukrajině a jiných zemích. Hutní 

prodej zaujímá asi 5% činnosti firmy. 

     Doprava materiálu k zákazníkům je zajištěna prostřednictvím firemního vozového parku 

nebo ve spolupráci se smluvními partnery. [21; 22] 
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3.1.4  Politika kvality a životního prostředí 

     Pro zajištění tvorby systému kvality a systému životního prostředí, jejich udržování, rozvoj 

a trvalé zlepšování je společnost certifikována dle norem ČSN EN ISO 9000:2000, ČSN EN 

ISO 9001:2008, ČSN EN ISO 9004:2000, ČSN EN ISO 19011:2002, ČSN EN ISO 

14001:2004, ČSN EN ISO 14004:2005. [21; 22] 
 

3.1.5  Reference 

• V roce 2003 firma obdržela ocenění Nejlepší dodavatel Vítkovice a.s., a dceřiných 

společností za rok 2002. 

• Firma je nositelem osvědčení o dodavatelské způsobilosti vydané Českou asociací pro 

nákup a logistiku. 

• Firma obdržela ocenění Exportér roku 2008. [21; 22] 
 

3.1.6  Provozovny 

Firma vlastní a provozuje řadu provozoven na těchto místech: 

• Bohumín 

• Bystřice pod Hostýnem 

• Kolín 

• Krnov 

• Opava 

• Ostrava - Kunčičky 

• Ostrava - Mariánské Hory - sběrna 

• Ostrava - Mariánské Hory - provoz 

• Ostrava - Přívoz - vedení společnosti 

• Otrokovice 

• Valašské Meziříčí [21; 22] 

 

3.2  Analýza stávající úrovně CSR ve firmě TROJEK a.s. s akcentem na         
 oblast environmentální  

     Pro zjištění stávající úrovně CSR jsem se rozhodnul použít metodu KORP, z které jsem 

vybral pouze oblast environmentální, jelikož firma si přála posoudit hlavně svou odpovědnost 
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v této oblasti, dalšími důvody také bylo to, že posuzování odpovědnosti v oblasti ekonomické 

a sociální by bylo zdlouhavé a časově neúnosné a také to, že firma ani já osobně jsme 

doposud neměli zkušenosti s hodnocením CSR pomocí metody KORP. Proto bych provedl, 

pokud mi to firma umožní, hodnocení ve zbylých dvou oblastech, až ve své diplomové práci.   

     Jak již bylo zmíněno v kapitole 2.4.10, metoda KORP slouží k hodnocení CSR a k tvorbě a 

posuzování zpráv o CSR, kterou vytvořilo Sdružení Korektní podnikání ve spolupráci se 

Sdružením pro oceňování kvality. Metoda se opírá o soustavu ukazatelů GRI , model 

excelence EFQM , a metodiku sebehodnocení CAF 2006. [3] 

    To nejlepší z uvedených modelů bylo integrováno v modelu KORP. A to z toho důvodu, že 

kupříkladu metodika GRI má jisté nedostatky. Za jeden z nedostatků metodiky GRI lze 

považovat to, že ukazatele GRI demonstrují pouze výsledky. Pokud tyto ukazatele nejsou 

manažersky implementovány, může se stát, že je nebude možno prakticky využít, tzn., že 

nebudou dostupné v okamžiku potřeby. Rizikem je i to, že reportované výsledky mohou být 

jednorázové, bez bližší vazby na probíhající procesy ve firmě. Dalším rizikem je pouhé 

pasivní sledování, bez ctižádosti relevantní procesy řídit a zlepšovat. Metoda KORP 

systematicky vede firmu k tomu, aby všechny zmíněné prvky byly přiměřeně naplňovány. K 

tomu účelu bylo také využito zkušeností s modelem excelence EFQM a především zkušeností 

s hodnocením organizací v modelu CAF. [3] 

     Další výhodou metody KORP je možnost hodnocení interní  i externí. Během interního 

hodnocení se provádí hodnocení na základě znalostí jednotlivých členů týmu a také na 

základě platných firemních dokumentů. Výsledkem interního hodnocení je Zpráva o CSR, 

která je jednak podkladem pro externí hodnocení a také dokumentem, kterým může firma 

prezentovat svoji odpovědnost svým stakeholderům. Při externím hodnocení je hodnocení 

prováděno ve dvou fázích:  

a) hodnocení Zprávy o CSR organizace hodnotitelem 

b) hodnocení na místě u žadatele 

     Výsledkem je inspekční zpráva, zdůrazňující silné stránky organizace v dané oblasti 

odpovědnosti i náměty pro zlepšení. Inspekční zpráva je také podkladem pro vydání 

Osvědčení, které vydává Sdružení Korektní podnikání, a pro umístění v soutěži o nejlepší 

Zprávu o CSR, vyhlašované Manažerským svazovým fondem a Radou kvality ČR. [3; 5] 
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3.2.1  Terminologie metody KORP 

• Systém CSR:  podniková struktura vedoucí k naplnění požadavků společenské 

    odpovědnosti organizace 

• Pilíř (Kritérium):  (Ekonomika, Environment, Sociální odpovědnost)  

• Subkritérium:  definovaná část kritéria  

• Předpoklady:  část kritéria, která dokladuje, jak jsou požadavky subkritéria 

    implementovány v systému managementu organizace 

• Výsledky:   část subkritéria, která dokladuje, jakých výsledků organizace 

    dosáhla 

• Témata:   jednotlivé číslované odrážky v částech Předpoklady  

• Oblasti:   jednotlivé číslované odrážky v částech Výsledky 

• Inspekční zpráva:  Zpráva zpracovaná hodnotitelem o posouzení systému CSR 

    organizace. V jejím závěru je uvedeno bodové hodnocení. 

• Hodnocení:  postup, který pracovníci 3. strany uplatňují při posuzování, jak 

    organizace plní jednotlivé požadavky systému KORP 

• Sebehodnocení:  postup, který pracovníci organizace uplatňují při posuzování, jak 

    organizace plní jednotlivé požadavky v oblasti CSR [5] 
 

3.2.2  Postup při realizaci hodnocení CSR pomocí metody KORP 

     V kapitole je popsáno, jak bylo postupováno při bodovém hodnocení pomocí metody 

KORP. 
 

1. Sestavení týmu a rozdělení rolí: 

     Jako první jsem provedl sestavení řešitelského týmu. Protože se tým zabývá pouze 

environmentální oblastí CSR, zhodnotil jsem, že bude postačující, aby se tým skládal ze tří 

osob. Pokud bych prováděl hodnocení všech oblastí CSR, tým bych sestavil tak, aby z každé 

oblasti byli v týmu minimálně dva odborníci.  

Složení týmu: 

• hodnoticí osoba - hlavní ekolog a manažer kvality, 

• hodnoticí osoba - administrativní pracovník, 

• moderátor, zapisovatel - já. 
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2. Školení týmu: 

     Následně jsem provedl seznámení týmu s metodou KORP a školení s prováděním 

bodového hodnocení. Během školení jsem podal základní informace o způsobu a typech 

hodnocení a o subkritériích, kterými se tým při hodnocení bude zabývat.  
 

3. Výběr vhodného typu hodnocení: 

     Tým vybral jako nejvhodnější typ bodového hodnocení klasické (zjednodušené). A to z 

toho důvodu, že tento druh kumulativního hodnocení je určen pro malé firmy a pro firmy, 

které nemají s CSR žádné zkušenosti a jejichž cílem je jednak seznámení se zásadami CSR, a 

také získání určité představy o stavu CSR v organizaci. Pro větší přesnost bodového 

hodnocení tým určil, že bodově ohodnotí zvláště každé jednotlivé téma/oblast subkritéria a 

pak vypočítá bodovou hodnotu každého subkritéria jako průměr získaných bodů z 

jednotlivých témat/oblastí spadajících pod dané subkritérium. Bodové hodnocení s jemným 

rozlišením tým nezvolil hlavně proto, že je složitější a časově náročnější a využívají ho 

převážně firmy, které mají s hodnocením pomocí metody KORP určité zkušenosti. [5] 
 

4. Výběr a přepracování předpokladů/výsledků v jednotlivých subkritériích: 

     I když metoda KORP umožňuje odstranění některých subkritérií, které nejsou relevantní, 

aniž by se snížilo bodové hodnocení, tým ponechal všechna subkritéria, nacházející se ve 

vzoru, protože všechna jsou relevantní. Tým ovšem vybral a přepracoval nebo odstranil 

některá témata/oblasti z  předpokladů/výsledků, která nebyla relevantní.  
 

5. Příprava a grafická úprava subkritérií, tabulek panelů hodnocení a formulářů pro 

zápis bodového hodnocení: 

     Dále jsem zpracoval do patřičné grafické formy daná subkritéria předpokladů a výsledků 

ve formě formulářů, do kterých se zapisují bodová hodnocení. (viz Tab. 7, 8). Poté jsem 

vytvořil tabulky panelů hodnocení předpokladů (viz Tab. 5) a výsledků (viz Tab. 6). 
 

Tab. 5 Panel předpokladů. [5] 
 

FÁZE PANEL PŘEDPOKLADŮ 
POČET 

BODŮ 

V této oblasti 

nejsme aktivní 

Nemáme žádné informace nebo máme pouze dílčí 

informace bez širšího kontextu. 
0 - 10 

PLAN  

(plánuj) 
Činnosti jsou plánovány. 11 - 30 
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DO  

(realizuj) 
Plánované činnosti jsou zaváděny a realizovány. 31 - 50 

CHECK 

(zkontroluj) 

Prověřujeme/přezkoumáváme správnost činností a 

způsobu provádění (tj. zda děláme správné věci 

správným způsobem).  

51 - 70 

ACT                 

(uprav a provozuj) 

Na základě prověření/přezkoumání v případě potřeby 

přizpůsobujeme (korigujeme) naše činnosti. 
71 - 90 

PDCA 

Vše, co děláme, tak plánujeme, provádíme, 

přezkoumáváme, průběžně přizpůsobujeme a učíme 

se od druhých.  

Jsme v cyklu neustálého zlepšování. 

91 - 100 

 

Tab. 6 Panel výsledků. [5] 
 

PANEL VÝSLEDKŮ 
POČET 

BODŮ 

Výsledky se neměří nebo nejsou k dispozici žádné informace. 0 - 10 

Výsledky se měří a ukazují negativní trendy nebo výsledky nesplňují 

stanovené cíle. 
11 - 30 

Výsledky vykazují nevýrazné trendy nebo mírný pokrok nebo jsou splněny 

některé stanovené cíle. 
31 - 50 

Výsledky vykazují rostoucí trendy nebo je splněna většina stanovených cílů. 51 - 70 

Výsledky ukazují na značný pokrok nebo jsou splněny všechny stanovené 

cíle. 
71 - 90 

Byly dosaženy vynikající a trvale udržitelné výsledky. Všechny stanovené 

cíle jsou splněny. Porovnání všech klíčových výsledků se srovnatelnými 

organizacemi je pozitivní. 

91 - 100 

 

6. Zasedání týmu a provedení bodového hodnocení: 

     Řešitelský tým provedl bodové hodnocení podložené znalostmi členů týmu provádějících 

hodnocení a na základě interních dokumentů. Hodnocení bylo provedeno dle předtištěných 

seznamů (viz příloha 1), které obsahují popis jednotlivých předpokladů/výsledků a jejich 
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témat/oblastí a pomocí tabulek pro hodnocení předpokladů (viz Tab. 5) a výsledků (viz Tab. 

6) byly určeny patřičné bodové hodnoty jednotlivým tématům/oblastem. Bodové hodnoty 

jsem zapsal do připravených formulářů (viz Tab. 7, 8). 
 

7. Zpracování výsledků bodového hodnocení, určení témat/oblastí s nízkým bodovým 

hodnocením: 

     Vypočítal jsem průměrné bodové hodnoty jednotlivých subkitérií a následně dopočítal 

celkový počet bodů B v oblasti environmentální dle vzorce: 

Celkový počet bodů: B = 
KrV + KrP

BII + BI

ΣΣ
ΣΣ  

 

kde: 

• ΣKrP … je počet bodovaných subkritérií v panelu předpoklady 

• ΣKrV… je počet bodovaných subkritérií v panelu výsledky 

• ΣBI… součet bodů jednotlivých bodovaných subkritérií (ΣKrP) v panelu předpoklady 

• ΣBII… součet bodů jednotlivých bodovaných subkritérií (ΣKrV) v panelu výsledky 
 

• ΣKrP = 5 

• ΣKrV = 5 

• ΣBI = 447… po zaokrouhlení 

• ΣBII = 355… po zaokrouhlení [5] 
 

B = 2,80
10

802

55

355447

KrV + KrP

BII + BI ==
+
+=

ΣΣ
ΣΣ
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Tab. 7 Formulář bodového hodnocení - panel předpoklady. 
 

SUBKRITÉRIA - 

PŘEDPOKLADY 
TÉMATA 

BODOVÉ 

HODNOCENÍ 

JEDNOTLIVÝCH 

TÉMAT 

BODOVÉ 

HODNOCENÍ 

JEDNOTLIVÝCH 

SUBKRITÉRIÍ 

EG1 - PERSONÁLNÍ 

ZAJIŠTĚNÍ 

OCHRANY 

ŽIVOTNÍHO 

PROSTŘEDÍ, 

DOBROVOLNÉ 

NÁSTROJE  

EG1P1 - Personální zajištění ochrany 

životního prostředí 

 

87 

91 
EG1P2 - Dobrovolné nástroje 

 
95 

EG2 - SHODA S 

LEGISLATIVOU  

 

EG2P1 - Dodržování legislativních 

požadavků 
76 

77,7 
EG2P2 - Celkový pohled na ochranu 

životního prostředí 
82 

EG2P3 - Ekonomické ukazatele 75 

EG3 - 

ENVIRONMENTÁLNÍ 

DOPADY SPOTŘEB 

ENERGIÍ, ZDROJŮ, 

LÁTEK  

EG3P1 - Plánování 

environmentálních dopadů spotřeb 

energií 

95 

95 
EG3P2 - Plánování 

environmentálních dopadů spotřeb 

zdrojů a látek 

95 

EG4 - 

ENVIRONMENTÁLNÍ 

DOPADY VÝROBY A 

SLUŽEB 

EG4P1 - Sledování a řízení výroby 92 92 

EG5 - 

ENVIRONMENTÁLNÍ 

DOPADY VÝSTUPŮ 

EG5P1 - Znečišťování ovzduší, 

ozónová vrstva Země 
90 

90,8 
EG5P2 - Produkce odpadů 88 

EG5P3 - Znečišťování vod 95 

EG5P4 - Evidence nehod a 

provozních událostí 
90 

∑Bodové hodnocení jednotlivých subkritérií 447 
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Tab. 8 Formulář bodového hodnocení - panel výsledky. 
 

SUBKRITÉRIA - 

VÝSLEDKY 
OBLASTI 

BODOVÉ 

HODNOCENÍ 

JEDNOTLIVÝCH 

OBLASTÍ 

BODOVÉ 

HODNOCENÍ 

JEDNOTLIVÝCH 

SUBKRITÉRIÍ 

EG1 - PERSONÁLNÍ 

ZAJIŠTĚNÍ 

OCHRANY 

ŽIVOTNÍHO 

PROSTŘEDÍ, 

DOBROVOLNÉ 

NÁSTROJE  

EG1V1 - Odpovědnosti pro zajištění 

ochrany životního prostředí 
89 

86,5 

EG1V2 - Dobrovolné nástroje 84 

EG2 - SHODA S 

LEGISLATIVOU  

 

EG2V1 - Relevantní legislativní 

požadavky 
80 

83,3 
EG2V2 - Aplikace relevantních 

právních požadavků na činnosti 

organizace 

95 

EG2V3 - Poplatky a sankce 75 

EG3 - 

ENVIRONMENTÁLNÍ 

DOPADY SPOTŘEB 

ENERGIÍ, ZDROJŮ, 

LÁTEK  

EG3V1 - Aktivity související se 

snižováním spotřeby elektrické 

energie a plynu 

10 10 

EG4 - 

ENVIRONMENTÁLNÍ 

DOPADY VÝROBY A 

SLUŽEB 

EG4V1 - Výrobní aktivity 92 

86 
EG4V2 Interní a externí služby 80 

EG5 - 

ENVIRONMENTÁLNÍ 

DOPADY VÝSTUPŮ 

EG5V1 - Evidence a řízení ochrany 

ovzduší 
81 

88,7 EG5V2 - Nakládání s odpady 100 

EG5V3 - Nakládání s vodami 85 

∑Bodové hodnocení jednotlivých subkritérií 355 
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      Po výpočtu celkového počtu bodů B jsem určil subkritéria s nízkým bodovým 

hodnocením (menší počet bodů než 50), ve kterých je potřeba navrhnout a provézt určitá 

zlepšení. [5] 

     Nižší počet bodů než 50 se vyskytnul pouze v panelu výsledky u subkritéria                  

EG3 - Environmentální dopady spotřeb energií, zdrojů, látek, v oblasti EG3V1 - Aktivity 

související se snižováním spotřeby elektrické energie a plynu (viz Tab. 8 - vyznačeno 

červeně). Ostatní subkritéria dosáhla hodnoty nad 50 bodů. 
 

8. Zasedání týmu za účelem návrhu zlepšení v subkritétiích s nízkým bodovým 

hodnocením: 

     Po vyhodnocení dosažených výsledků se řešitelský tým opět sešel a navrhnul opatření a 

zlepšení pro subkritérium EG3 (viz kapitola 4.2). 
 

9. Zpracování a grafická úpravy Zprávy o CSR ve firmě TROJEK a.s.: 

     Jako poslední krok tým zpracoval Zprávu o CSR, dle tohoto doporučeného obsahu, ovšem 

s drobnými změnami: 
 

a) Základní údaje o organizaci: název, adresa, statutární zástupce (+ podpis), registrace, 

manažer CSR – jméno, spojení (telefon, fax, e-mail, internet). 

b) Představení organizace: místo působení, výrobní program, případně i jiné činnosti. 

c) Mise, vize, strategie. 

d) Přehled všech zainteresovaných stran. 

e) Držení certifikátů a ocenění. (např. QMS, EMS, HSMS, HACCP13, ISMS14). 

f) Bližší popis produktů. 

g) Výrobní a technologické faktory. 

h) Organizační faktory (odpovědnosti a pravomoci). 

i) Závazek k dodržení platné legislativy. 

j) Pravidla etického chování (etický kodex). 

k) Jednotlivá kritéria metody KORP (viz kapitola – praktické hodnocení CSR podle 

 metody KORP). [3] 
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4  VYHODNOCENÍ ANALÝZY, NÁVRHY NA ZLEPŠENÍ 

     V kapitole je uvedeno vyhodnocení analýzy a jsou zde sepsány návrhy na zlepšení, které 

jsou výsledkem zasedání řešitelského týmu.  

 

4.1  Vyhodnocení analýzy 

     Dle dosažených bodů po provedení bodového hodnocení CSR pomocí metody KORP (viz 

Tab. 7, 8) bylo zjištěno, že firma TROJEK a.s. dosáhla nejvyššího možného bodového 

ohodnocení (100 bodů) v oblasti EG5V2, což dokládá jistě fakt, že firma podniká v oboru 

nakládáním s odpady a touto oblastí se neustále zabývá, sleduje trendy vývoje a provádí 

porovnávání s konkurencí.  

     Výborných výsledků (90 bodů a více) dosáhla firma v tématech: EG1P2, EG3P1, EG3P2, 

EG4P1, EG4P2, EG5P1, EG5P3, EG5P4 a v oblastech: EG2V2 a EG4V1. Vysoké počty 

bodů v těchto tématech/oblastech jsou výsledkem plně fungujícího environmentálního 

systému řízení a environmentální politiky.     

     Ostatní bodové hodnoty (pohybující se, v rozmezí 50 - 90 bodů) jsou považovány také za 

úspěšné a bylo rozhodnuto, že v současnosti se nebudou v těchto oblastech/tématech provádět 

žádná zlepšení. 

     Nižšího počtu bodů (méně než 50), bylo dosaženo pouze v jedné oblasti a to v panelu 

výsledky u subkritéria EG3 - Environmentální dopady spotřeb energií, zdrojů, látek, v oblasti 

EG3V1 - Aktivity související se snižováním spotřeby elektrické energie a plynu (viz Tab. 8 - 

vyznačeno červeně). Pro danou oblast je potřeba navrhnout a realizovat opatření, aby se firma 

v této oblasti zlepšila a při dalším hodnocení dosáhla více bodů. 

     Podle dosaženého celkového počtu bodů B = 80,2 bodů, jelikož B > 50, lze 

konstatovat, že firma TROJEK a.s., naplňuje environmentální oblast CSR.  
 

4.2  Návrhy na zlepšení 

     Jelikož bylo bodové hodnocení CSR metodou KORP provedeno pouze v oblasti 

environmentální, navrhuji, aby se provedlo hodnocení i v oblasti ekonomické a sociální, aby 

hodnocení bylo prováděno každoročně, jednou za rok, a byly analyzovány dosažené výsledky 

a sledován trend chování jednotlivých výsledků bodových hodnot. 

     Co se týče subkritéria EG3 a pod něj spadající oblast EG3V1 v panelu výsledky, které 

dosáhlo méně než 50 bodů, tým během zasedání určil následná možná opatření a zlepšení: 
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• každoročně provádět energetické audity a o výsledcích informovat všechny 

zaměstnance a ostatní stakeholdery, umístěním výsledků na webové stránky, nebo 

formou výročních zpráv, popřípadě umístěním na firemní nástěnky a v případě 

zjištění nedostatků provést opatření k nápravě.   

• využívat v co největší míře obnovitelné zdroje energie, 

• sledovat vývoje technologií v oblasti kovošrotu, které pomohou snížit spotřebu 

energií a současné technické vybavení upravovat či modernizovat, 

• snažit se co nejefektivněji využít stroje a zařízení, aby nevznikaly časové ztráty a 

prostoje, např. umístěním GPS sledovacích zařízení do nákladních vozidel, v kterých 

ještě nejsou umístěny, a sledovat řidiče, zda k dopravě šrotu využívají nejkratší a 

nejefektivnější doporučenou trasu, nebo slučováním jízd, popřípadě maximálním 

vytížením dopravních prostředků,   

• pravidelně sledovat spotřebu energií a průběžně ji snižovat.  
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ZÁVĚR 

     Cílem bakalářské práce bylo definovat společenskou odpovědnost organizací, popsat 

normy ISO, které tuto problematiku zahrnují, nebo se jí přímo zabývají, určit důležitost CSR 

v celopodnikovém řízení, a poskytnout informace o možnostech hodnocení, měření a 

analyzování CSR. Dále jsou popsány základní oblasti společenské odpovědnosti, tzv. tři 

pilíře: ekonomický, sociální a environmentální, k nimž jsou uvedeny příklady aktivit s nimi 

spojených.  

     Následně jsou uvedeny informace o firmě TROJEK a.s., u které byla provedena analýza a 

hodnocení stávající úrovně CSR v oblasti environmentální pomocí metody KORP. K této 

metodě se bohužel nenachází mnoho odborné literatury, proto jsem čerpal z literatury o 

sebehodnocení pomocí modelu CAF 2006, z které KORP vychází a také jsem použil 

diplomové práce, vypracované v minulých letech, zaměřené na problematiku aplikace metody 

KORP, které mi byly poskytnuty z Vysoké školy ekonomické v Praze. Hodnocení bylo 

provedeno, jak již bylo zmíněno, pouze v oblasti environmentální, kde firma TROJEK a.s. 

dopadla výborně s vysokým bodovým hodnocením B = 80,2, z čehož vyplývá, že firma 

naplňuje aspekty v environmentální oblasti CSR.  

     V blízké budoucnosti by mělo být ve firmě provedeno hodnocení pomocí metody KORP i 

v oblasti ekonomické a sociální. Celkové dosažené výsledky by měly být detailně 

analyzovány, následovat by mělo zpracování Zprávy o CSR, a pokud by bylo uznáno za 

vhodné, hodnocení pomocí metody KORP by mohlo být provedeno externě, nezávislou třetí 

stranou v rámci programu Národní Ceny za CSR.    
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Příloha č. 1  Seznam subkritérií v panelu předpoklady/výsledky a jejich      

  témata/oblasti v environmentálním pilíři (EG) 

 



Příloha č. 1 - Seznam subkritérií v panelu předpoklady/výsledky e jejich 

     témata/oblasti v environmentálním pilíři (EG) 

 

1. PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, 

DOBROVOLNÉ NÁSTROJE (EG1) 

 

a) Část Předpoklady – Témata 
 

EG1P1 - Personální zajištění ochrany životního prostředí 
 

Očekává se stanovení odpovědností a pravomocí v oblasti nakládání 

s odpady, nakládání s chemickými látkami, nakládání s vodami, ochrany 

ovzduší, ochrany přírody a krajiny, řízení vlivů relevantních externích stran. 

 

EG1P2 - Dobrovolné nástroje 
 

Očekává se informace o případné implementaci norem ČSN EN ISO 14001, 

EMAS II, ČSN EN ISO 19011, případně dalších dobrovolných nástrojů. 

 

b) Část Výsledky – Oblasti 
 

EG1V1 - Odpovědnosti pro zajištění ochrany životního prostředí 
 

1. Kdo je odpovědná osoba pro oblast nakládání s odpady, případně 

odborně způsobilá osoba (odpadový hospodář)? Jaká je její pravomoc? 
 

2. Kdo je osoba odpovědná pro oblast nakládání s chemickými látkami, 

případně odborně způsobilá osoba pro nakládání s nebezpečnými 

chemickými látkami klasifikovanými jako vysoce toxické? Jaká je její 

pravomoc? 
 

3. Kdo je osoba odpovědná pro oblast nakládání s vodami, ochrana 

ovzduší, ochrana přírody a krajiny? Jaká je její pravomoc? 

 

EG1V2 - Dobrovolné nástroje 
 

1. Je certifikován systém řízení podle EN ISO 14001:2004 nebo je zaveden EMS 

podle jiného nástroje? 



 

2. Je stanovena environmentální politika? Je přístupná zainteresovaným 

stranám? 
 

3. Jsou vytvořeny, zavedeny a udržovány postupy k identifikaci 

environmentálních aspektů a stanovení těch, které mohou mít významný 

dopad na životní prostředí? 
 

4. Jsou stanoveny environmentální cíle a cílové hodnoty a vytvořeny 

programy pro jejich realizaci? 
 

5. Je uplatňována havarijní připravenost pro relevantní činnosti? 
 

6. Probíhají interní audity? 
 

7. Přezkoumává organizace účinnost svého systému řízení ochrany 

životního prostředí? 

 

2. SHODA S LEGISLATIVOU (EG2) 

 

a) Část Předpoklady – Témata 
 

EG2P1 - Dodržování legislativních požadavků 
 

Očekává se stanovení postupu identifikace relevantních legislativních 

požadavků, zajištění přístupu k aktuálním a hodnocení souladu s nimi. 

 

EG2P2 - Celkový pohled na ochranu životního prostředí 
 

Očekává se identifikace veškerých vstupů pro všechny činnosti společnosti 

(výrobní, služby i doprovodné), identifikace všech vlivů činností přímo 

v provozu a identifikace výstupů všech činností, výrobků a služeb. Očekává 

se, pravidelné hodnocení souladu s relevantními legislativními požadavky. 

 

EG2P3 - Ekonomické ukazatele 
 

Očekává se vedení evidence úhrad a poplatků za znečišťování životního 

prostředí. 

Očekává se vedení evidence sankcí a náhrad uložených za neplnění 

legislativních požadavků. 



 

b) Část Výsledky – Oblasti 
 

EG2V1 - Relevantní legislativní požadavky 
 

1. Jsou identifikovány relevantní právní požadavky? 
 

2. Je hodnocen v pravidelných intervalech soulad s těmito právními 

požadavky pro všechny činnosti organizace? 

 

EG2V2 - Aplikace relevantních právních požadavků na činnosti organizace 
 

1. Probíhá odpadové hospodářství podle legislativních požadavků (vedení 

evidence, ohlašování, nakládání, předávání, balení, označování,…)? 
 

2. Probíhá nakládání s chemickými látkami podle legislativních požadavků 

(bezpečnostní listy, písemná pravidla pro bezpečné nakládání, balení, 

značení, oznamování, osobní ochranné pomůcky,…)? 
 

3. Probíhá nakládání s vodami a jejich ochrana podle legislativních 

požadavků (odběr, vypouštění, povolení a souhlasy vodoprávního úřadu, 

provoz vodních děl, ochrana před povodněmi, prevence úniku látek 

škodlivých vodám,…)? 
 

4. Probíhá ochrana ovzduší podle legislativních požadavků (kategorizace 

zdrojů znečišťování ovzduší, evidence, měření, hlášení, ochrana 

ozónové vrstvy Země,…)? 
 

5. Probíhá ochrana přírody a krajiny podle legislativních požadavků 

(chráněná území, chráněné druhy živočichů a rostlin, kácení dřevin 

rostoucích mimo les,…)? 

 

EG2V3 - Poplatky a sankce 
 

1. Jsou placeny poplatky za znečišťování ovzduší? V jaké výši? Jaký je trend? 
 

2. Jsou placeny poplatky za ukládání odpadů na skládky? V jaké výši? 

Jaký je trend? 
 

3. Byly uloženy sankce za poškozování některé ze složek životního 

prostředí? Které a v jaké výši? 



4. Pokud byla uložena sankce, jaká opatření byla přijata, aby se problém 

neopakoval? 
 

5. Byla stanovena v souvislosti se sankcí také nápravná opatření 

k odstranění poškození? Jaká byla jejich cena? 

 

3. ENVIRONMENTÁLNÍ DOPADY SPOTŘEB ENERGIÍ, ZDROJŮ, 

LÁTEK (EG3) 

 

a) Část Předpoklady – Témata 
 

EG3P1 - Plánování environmentálních dopadů spotřeb energií 
 

Očekává se způsob (metodika) plánování organizačně-technického 

zabezpečení environmentálních dopadů spotřeby elektrické energie a plynu. 

 

EG3P2 - Plánování environmentálních dopadů spotřeb zdrojů a látek 
 

Očekává se způsob (metodika) plánování organizačně-technického 

zabezpečení environmentálních dopadů spotřeby vody, pohonných hmot, 

chemikálií, balicích materiálů, komponentů. 

 

b) Část Výsledky – Oblasti 
 

EG3V1 - Aktivity související se snižováním spotřeby elektrické energie a plynu 
 

1. Jsou prováděny energetické audity? 
 

2. Jsou využívány obnovitelné zdroje energie? 

 

4. ENVIRONMENTÁLNÍ DOPADY VÝROBY A SLUŽEB (EG4) 

 

a) Část Předpoklady – Témata 
 

EG4P1 - Sledování a řízení výroby 
 

Očekává se metodika sledování výroby včetně všech doprovodných 

procesů. 

 



b) Část Výsledky – Oblasti 
 

EG4V1 - Výrobní aktivity 
 

1. Jsou využívány nejlepší dostupné technologie? 
 

2. Jsou kontrolovány možnosti havarijního nebezpečí (např. úkapy, úniky 

olejů, emulzí, maziv)? 
 

3. Jsou odpady tříděny již při jejich vzniku na pracovištích? 
 

4. Je využíván ekodesing? 
 

5. Je kontrolováno vnitřní prostředí z hlediska emisí prachu, hluku? 
 

6. Využívají zaměstnanci osobní ochranné pomůcky? 
 

7. Jsou aplikovány postupy pro šetření elektrické energie, tepla, vody? 

 

EG4V2 Interní a externí služby 
 

1. Jsou pro zákazníky uplatňovány zásady ochrany životního prostředí? 
 

2. Je pro výběr dodavatelů používáno i kritérium jejich vyspělosti vůči 

ochraně životního prostředí? 

 

5. ENVIRONMENTÁLNÍ DOPADY VÝSTUPŮ (EG5) 

 

a) Část Předpoklady – Témata 
 

EG5P1 - Znečišťování ovzduší, ozónová vrstva Země 
 

Očekává se hodnocení všech dopadů činností do ovzduší. 

 

EG5P2 - Produkce odpadů 
 

Očekává se hodnocení produkce odpadů souvisejících se všemi činnostmi, 

včetně výrobků. 

 

EG5P3 - Znečišťování vod 
 

Očekává se hodnocení množství a kvality vypouštěných odpadních vod a 

ochrany před únikem látek závadných vodám. 



 

EG5P4 - Evidence nehod a provozních událostí 
 

Očekává se proveditelný, vhodný a přiměřený způsob vedení rejstříku. 

Provedení nejméně na úrovni požadované legislativou. 

 

b) Část Výsledky – Oblasti 
 

EG5V1 - Evidence a řízení ochrany ovzduší 
 

1. Jak často jsou měřeny a vyhodnocovány emise znečišťujících látek do 

ovzduší? 
 

2. Jsou uvažovány také emise mobilních zdrojů znečišťování ovzduší? 
 

3. Je nářadí se spalovacím motorem včetně vysokozdvižných vozíků 

provozováno na základě prohlášení o shodě a v souladu s provozním 

řádem? 
 

4. Jsou všechny stacionární zdroje provozovány v souladu se souhlasem 

orgánu ochrany ovzduší? 
 

5. Jsou evidovány klimatizační jednotky z hlediska ochrany ozónové vrstvy 

Země? 
 

6. Jak vysoké jsou poplatky placené za znečišťování ovzduší? Jaký je 

trend? 
 

7. Jaké jsou investice do odlučovacích technologií 

 

EG5V2 - Nakládání s odpady 
 

1. Jaké jsou postupy pro zařazování odpadů? 
 

2. Jsou odpady tříděny? 
 

3. Je vedena evidence odpadů? 
 

4. Jaká jsou opatření pro snižování množství odpadů? 
 

5. Jaké jsou postupy pro vytřiďování recyklovatelných složek odpadů? 
 

6. Je podáváno hlášení o produkci odpadů? 

 



7. Je kontrolován trend snižování množství odpadů a poměru ostatní : 

komunální: nebezpečné odpady? 
 

8. Jsou všechny odpady předávány oprávněným osobám? Jaké jsou pro to 

důkazy? 
 

9. Je nakládáno s nebezpečnými odpady na základě souhlasu orgánu 

státní správy? 
 

10. Je zpracován plán odpadového hospodářství? 
 

11. Je sledována finanční náročnost předávání odpadů? Jaký je trend? 

 

EG5V3 - Nakládání s vodami 
 

1. Jsou uplatňována opatření pro úsporu využívaných vod? 
 

2. Jak je vedena evidence odpadních vod? 
 

3. Používá organizace látky závadné vodám? Jaká jsou opatření proti jejich 

úniku? Je zpracován a schválen plán pro případ úniku těchto látek? 

 

 

 

 

 

 


