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Abstrakt 

 
Diplomová práci se zabývá problematikou společenské odpovědnosti, známou pod 

zkratkou CSR z anglického překladu Corporate Social Responsibility. Teoretická část 

práce je věnována klíčovým oblastem, hodnocení a měření CSR. Tyto poznatky jsou pak 

prakticky aplikovány v podmínkách odpadářské společnosti OZO Ostrava s.r.o. Praktická 

část analyzuje dosavadní aktivity společnosti v rámci CSR a na základě zjištěných 

skutečností jsou v závěru práce doporučena opatření v podobě zavedení systému 

managementu CSR, zlepšení vnitřní komunikace a vytvoření etického kodexu včetně 

detailního zpracování jeho části.  
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Abstract 

 The aim of my thesis is a problems of social responsibility which is known as CSR- 

Corporate Social Responsibility. Theoretic part of my thesis is concerned with key areas of 

this problem, classification and measurement of the CSR. After that, I apply these facts to 

terms of company OZO Ostrava s. r. o., which is engaged in refuse collection. Practic part 

analyse activities which are include in CSR and the company cares about them. In terms of 

realized facts I suggest concrete steps as a installation of system of management CSR, 

better internal communication and creation really detailed ethics code, which must be 

observed. 
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Úvod 

Společenská odpovědnost firem bývá téţ uváděná pod zkratkou CSR, která vyplývá 

z anglického názvu Corporate Social Responsibility. CSR představuje nový způsob, jak 

„dělat business“. Pokud firmy dokáţí s CSR správně zacházet, má nejen výrazný 

společenský přínos, ale dokáţe přinést celou řadu výhod firmě samotné. 

CSR lze chápat jako oproštění se od stávající společenské role podniku, výstiţně 

reprezentované slovy ,,profit only“ (pouze zisk), k novému, širšímu pohledu na fungování 

podniku s ohledem na tzv. triple – bottom – line, kdy firma nesleduje pouze vlastní 

ekonomický prospěch, ale i sociální a environmentální aspekty svého působení. 

Podnikatelské subjekty ovlivňují vývoj spotřeby a ţivotního stylu, vytvářejí 

ikonické značky, přitahují investice, generují zaměstnanost, ale také čerpají zdroje. Svou 

aktivitou ovlivňují přírodní prostředí, ekosystémy a klimatické změny. Subjekty a jejich 

lobby hrají významnou roli ve veřejné politice a pomocí mnoţství zdrojů, kterými 

disponují jako investoři a zaměstnavatelé, jsou schopny ovlivnit politická rozhodnutí. 

Ovlivňují nastavení pravidel hospodářské soutěţe. Právě podnikatelské subjekty, které 

disponují zdroji a know-how, jsou při určitém nasměrování skutečně schopné přinést 

účinná řešení řady environmentálních i společenských problémů. 

Proti podnikatelským subjektům stojí tlak veřejného mínění, které je díky rychlé 

medializaci nejrůznějších druhů pochybení a rostoucímu tlaku rozmanitých skupin 

aktivistů vůči podnikatelským subjektům stále méně tolerantní.  

V rámci zpracování diplomové práce bude dotázáno 80 firem v regionu (seznam 

těchto firem v příloze č.1), jak se staví k problematice CSR a zda ony samotné mají 

vybudovaný nějaký systém CSR. Firmy budou dotazovány rozesláním emailů s dotazníky 

(příloha č. 2). Budou vypracovány dva typy dotazníku, kdy jeden z nich bude zvláště pro 

odpadářské firmy. Pomocí dotazování odpadářských firem bych chtěla zjistit, zda dělají 

obdobné činnosti v environmentální oblasti jako OZO.  

Dalším krokem mé práce bude analýza dosavadních aktivit společnosti OZO, které 

se vztahují k jednotlivým oblastem společenské odpovědnosti. Na závěr, pokud analýza 

prokáţe nedostatky, budou podniku navrţena jednotlivá doporučení, co ještě v jejich 

konceptu CSR zcela chybí. 
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To, ţe se pojem CSR teprve rozvíjí, je vidět i na pouţitých zdrojích, převáţná 

většina pramenů a publikací je zveřejněna na webových stránkách institucí zabývajících se 

touto problematikou a ve srovnání s jinými ekonomickými pojmy bylo zatím vydáno 

minimum kniţních publikací. 
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1 Teoretická východiska společenské odpovědnosti organizací 

1.1 Koncepce společenské odpovědnosti organizací – historický vývoj 

Koncepcí společenské odpovědnosti organizací (dále jen CSR) se teoretikové 

managementu začínají metodicky zabývat zhruba od poloviny 20. století. První definici 

společenské odpovědnosti uvádí Bowen roku 1953 a ta zní: 

,,Jedná se o závazky podnikatele uskutečňovat takové postupy, přijímat taková 

rozhodnutí nebo následovat takovým směr jednání, které jsou ţádoucí z hlediska cílů a 

hodnot naší společnosti.“ 

I kdyţ tato definice hovoří spíše o odpovědnosti podnikatele neţ samotného 

podnikatelského subjektu, můţeme konstatovat, ţe je rámcově platná dodnes. 

V 60. a 70. letech byla definice postupně upřesňována a doplňována o názorovou 

platformu, ţe organizace, které naplňují pouze základní legislativní poţadavky, nelze 

povaţovat za společensky odpovědné. Na základě syntézy jednotlivých poznatků navrhl 

později (1979) Carroll definici CSR, kterou opírá o čtyři základní pilíře, o kterých se však 

mnozí dlouho domnívali, ţe se navzájem vylučují. Jednalo se o odpovědnost ekonomickou, 

odpovědnost legislativní (zákonnou, čili víceméně povinnou), odpovědnost etickou a 

konečně o odpovědnost dobrovolnou (filantropickou). 

Mezníkem ve vývoji se stává rok 1996, kdy Jacques Delors inicioval vznik 

evropské expertní centrály (CSR Europe), jejímţ cílem byla ,,pomoc podnikům dosáhnout 

ziskovosti, dlouhodobě udrţitelného růstu a rozvoje lidského kapitálu tím, ţe zakotví CSR 

do svých podnikatelských zvyklostí“. 

Je zapotřebí zmínit, ţe v českých zemích byla jiţ v meziválečném období řada 

podniků v čele s firmou Baťa (později tento příklad následovaly i Slušovice), jejichţ 

koncepce rozvoje nebyla zaloţena jen na špičkové produkci, zákazníkovi či postupném 

rozšiřování trhu (coţ bylo úzce spjato se ziskovosti), ale rovněţ na dlouhodobém rozvoji 

firmy, zahrnující mimo jiné péči o rozvoj zaměstnanců a jejich rodin, a to od zvyšování 

kvalifikace přes zdravotní péči, rekreaci aţ po sportovní a společenské vyţití.  
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Společenská odpovědnost organizací je tedy v současnosti již jednoznačně 

chápána jako iniciativa, která je založena na dobrovolnosti a nemá žádné přesné 

vymezení hranice své působnosti. Podle Zelené knihy Evropské unie ,,společenská 

odpovědnost organizaci spočívá v dobrovolném integrování sociálních a ekologických 

hledisek do každodenních firemních operací s firemními stakeholders“.  

Ke skupině ,,stakeholders“, patří všechny osoby, instituce či organizace, které mají 

vliv na chod podniku a jsou jeho fungováním ovlivněny. V širším kontextu pak zahrnuje 

rovněţ zákazníky, akcionáře, zaměstnance, obchodníky, partnery, dodavatele, zástupce 

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

Podle Blaţka [2], existují tři obecné rysy stakeholders: 

 disponují něčím, čeho se firmě nedostává, 

 dávají toto své vlastnictví jako vklad ,,do hry“, protoţe mají zájem, aby jej 

firma uţívala, ale zároveň se tím dostávají do závislosti na činnosti firmy a 

současně, 

 mají na to být hráčem, který bude brán firmou v potaz (tedy jsou určitým 

způsobem pro firmu významní, nepostradatelní, příp. firmu ohroţují). 

 Skupina stakeholders se u kaţdé firmy liší, stejně jako se liší význam jednotlivých 

členů této skupiny. Společenská odpovědnost firmy by měla začínat právě identifikací 

klíčových stakeholders a nalezením způsobu jak uspokojit a sladit jejich očekávání.  

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

pomohou firmě nadefinovat její CSR politiku. 

Kdybychom chtěli co nejvíce zjednodušit a syntetizovat definiční vymezení CSR, 

které máme k dispozici, pak bychom mohli konstatovat, ţe CSR popisuje základní 

principy, které stanovují jak dobře a úspěšně podnikat, tzn. jak přinášet hodnoty celé 

společnosti, současně nezatěţovat ţivotní prostředí a konečně chovat se při všech svých 

podnikatelských aktivitách slušně a korektně. 

 [12] 
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1.2 Posun pohledu na společenskou roli organizací 

Faktem je, ţe současný stav ţivotního prostředí u nás, ale i na celém světě v nemalé 

míře ovlivňuje podnikatelská veřejnost. V tomto kontextu je bohuţel stále častěji 

zmiňováno, vesměs negativní hledisko spojení podnikatel – ţivotní prostředí, coţ se stává 

v současnosti velmi diskutovaným problémem.  

V rámci zachování přijatelného stavu ţivotního prostředí i přijatelných 

podnikatelských podmínek, je proto nutné urychleně nalézt a následně realizovat taková 

řešení, která budou kompromisem mezi ekologickými, ekonomickými a sociálními 

aspekty. A to je přesně ono hledání rovnováhy, které by se mělo pro nejbliţší období stát 

společným cílem všech organizací i jednotlivců. Na druhé straně můţe veřejnost vnímat, ţe 

se výrazně mění role organizace ve společnosti. Odpovědné podnikání je v různých 

obměnách pro mnohé organizace samozřejmostí a postupně se stává neoddělitelnou 

součástí účinného řízení řady těch nejúspěšnějších. 

Podnikatelský sektor by měl být jiţ natolik předvídavý, aby zvládl včas a tedy co 

nejrychleji reagovat na nejrůznější situace, včetně těch nestandardních, a převzetím osobní 

odpovědnosti za stav ţivotního prostředí společně se všemi stakeholders by pak měl mít 

moţnost postupně docílit rovnováhy mezi ekologickými, sociálními a ekonomickými 

aspekty a jejich prostřednictvím ovlivnit budoucnost svoji i dalších generací. 

[12] 

1.3 Předpoklady CSR 

Úspěšný koncept CSR vychází ze čtyř hlavních předpokladů: 

A. CSR předpokládá, ţe podniky budou jednat eticky a odpovědně nad rámec 

zákonných norem. 

Konkrétní příklady dobrovolného jednání českých firem, nad rámec zákonných 

norem je moţno spatřovat v ekonomické rovině, kam patří například uplatňování principů 

dobré správy společnosti (Corporate Governance), aktivní antikorupční politika firmy, 

vytváření konkrétních dlouhodobých vztahů s obchodními partnery a zákazníky.  
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V sociální oblasti se jedná o bezpečnost a zdraví zaměstnanců nad rámec zákona, 

vzdělávání zaměstnanců, antidiskriminační opatření při příjímání, odměňování a 

propouštění zaměstnanců. Environmentální oblast konceptu CSR spočívá v plněné 

standardů ISO14000, zmenšování negativních vlivů na ţivotní prostředí či ochraně 

přírodních zdrojů. 

B. Fungující, přínosný a úspěšný koncept CSR vyţaduje strategický přístup. 

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

koncepci, která vychází z vize, hodnot a dlouhodobé strategie podniku. Mnoho českých 

podniků vyvíjí aktivity v oblasti CSR, ovšem jen malá část z nich má zpracováno firemní 

koncept CSR na strategické úrovni.  

Přitom základním předpokladem úspěšnosti společenské odpovědnosti firmy je 

strategické zpracování programu CSR a jeho implementace na strategické úrovni. 

Proces zpracování strategie v oblasti CSR předpokládá několik nezbytných kroků: 

1. Definování vizí, poslaní, firemních hodnot a etických kodexů. 

2. Analýza zainteresovaných skupin (stakeholders) podniku. 

3. Analýza potřeb a poţadavků zainteresovaných skupin a jejich moţnosti (sfér) vlivu na 

podnik, jejich potřebnosti a konečného přínosu. 

4. Definování konkrétních společensky odpovědných aktivit a projektů pro jednotlivé 

zainteresované skupiny, dle konkrétních potřeb a poţadavků zainteresovaných skupin 

s ohledem na jejich ţádoucnost, potřebnost a přínos. Důleţitý je i soulad 

s podnikovými cíli a stěţejní podnikatelskou činností (core business). 

5. Srovnání CSR aktivit u konkurence. 

6. Časový a finanční plán aktivit jednotlivých zájmových skupin a jmenování odpovědné 

a kontaktní osoby. 

7. Integrace konceptu CSR do podnikových procesů. 

8. Realizace projektů konkrétní CSR strategie. 

9. Kontrola konceptu CSR se zohledněním změn výchozího stavu. 

10. Report o výsledcích CSR strategie. 
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C. Úspěšný koncept CSR předpokládá soulad se stěţejní činností podnikání a je 

aplikován holisticky ve všech firemních aktivitách 

Návaznost politiky CSR na stěţejní podnikatelskou činnost firmy tzv. core business 

je dalším předpokladem její úspěšnosti a stálosti. Jak tvrdí Franc, Nehyba a Heydenreich 

ve své publikaci Když se bere společenská odpovědnost vážně: ,,V tomto pojetí se povaţuje 

odpovědné chování za integrální součást všech aktivit vyvíjených korporací. Nelze 

proto chápat odpovědnost za jakousi nástavbu, která nemá ţádný dopad na samotnou 

podnikatelskou činnost a je pouze ,,úlitbou veřejnosti“. V takovém případě by nešlo o 

skutečnou společenskou odpovědnost, ale o sofistikovaněji vytvářené dobré jméno 

korporace.“ 

Organizace, která zavedla ekologickou výrobu, ale přitom diskriminuje své 

zaměstnance, není společensky odpovědná firma. Například společnosti Enron, WorldCom 

o sobě také tvrdily, ţe jsou společensky odpovědné. Mohly být společensky odpovědné 

v ekonomické i sociální rovině, ale správa a řízení korporace spadající do ekonomické 

oblasti odpovědného podnikání je trvalou součástí přístupu CSR. A právě tato se jim stala 

osudnou. 

D. Úspěšný koncept CSR vyţaduje soulad s firemní kulturou 

Koncept CSR by měl vycházet ze základních firemních hodnot, které se zrcadlí 

v nastavené firemní kultuře. Pro úspěšné zavedení, realizaci a přijetí CSR přístupu je zcela 

nezbytná podpora top managementu. Vzhledem k tomu, ţe manaţeři nejvyšší úrovně řízení 

organizace formulují vizi, poslání, hodnoty a strategii organizace a vytvářejí firemní 

kulturu, je vrcholový management stěţejním primárním článkem integrace CSR do 

podnikových procesů. Soulad mezi zaměřením CSR aktivit firmy a nastavenou firemní 

kulturou je velice důleţitý. 

[7] 
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Koncepci společenské odpovědnosti můţeme vyjádřit v několika základních bodech 

(Nejedlo, 2006): 

 triple - bottom -  line neboli strategie 3P (popsáno v kap. 2, str. 9). 

 dobrovolnost – CRS nelze vymáhat pomocí zákonů či předpisů. Jedná se o 

podnikání, které je nad rámec komerčních, etických a společenských očekávání. 

Neřídí se ţádnými regulacemi. 

 dlouhodobá a trvalá záleţitost – CRS je potřeba zahrnout do dlouhodobých cílů, 

vizí a hodnot konkrétní organizace. 

 důvěryhodnost – je nutné začlenit principy CRS do kaţdodenního fungování 

firmy, aby se zaměstnanci ztotoţnili s hodnotami firmy. Podpora managementu a 

vlastníků firmy je klíčová. 

 dialog se stakeholders. 

  

1.4 Přínosy CRS 

Angaţovanost podniku ve společensky odpovědnostních aktivitách na strategické 

úrovni přináší podniku zjevné výhody. Dlouhodobá zkušenost zahraničních i českých 

firem, které podnikají ekonomicky, sociálně a environmentálně odpovědně při současném 

přijetí strategického přístupu ke společenské odpovědnosti, vykrystalizovala 

pravděpodobné přínosy implementace konceptu CSR: 

CSR ZVYŠUJE 

 kvalitu produktů a sluţeb 

 image, renomé, důvěryhodnost firmy a obchodní značku 

 ochranu důvěrných informací 

 schopnost získat a udrţet kvalitní zaměstnance 

 konkurenceschopnost 

 pravděpodobnost expanze na zahraniční trhy 

 zkvalitňuje a upevňuje společenské a obchodní vztahy 

 bezpečnost práce 
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             CSR SNIŢUJE 

 náklady 

 rizika podnikání (náklady na risk management) 

 potenciální dohled státu a jeho zákonná opatření 

 transakční náklady 

[7] 

2 Klíčové oblasti CRS 

Jedním z klíčových principů CSR je rovnoměrný rozvoj organizace, který spočívá 

v důrazu na rozvoj všech oblastí spadajících do společenské odpovědnosti organizací. 

Zejména jde o to, ţe ekonomická oblast není rozvíjena na úkor ostatních oblastí a ţe 

krátkodobý finanční zisk není hlavním motivem činností organizace. 

Klíčové oblasti, kterých si koncepce CSR všímá, jsou: 

 oblast ekonomická 

 oblast sociální/etická 

 oblast ţivotního prostředí 

 

Firma odhodlaná ctít zásady CSR, by měla činit kroky ve všech třech uvedených 

oblastech současně. Třem pilířům v konceptu CSR odpovídají také tři charakteristiky triple 

– bottom – line neboli strategie 3P ( People, Planet, Profit), coţ jednoznačně znamená, ţe 

se organizace soustřeďuje nejen na ekonomický růst, ale i na environmentální a 

společenské aspekty své činnosti. 
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Tab. č. 1: Oblasti/cíle společenské odpovědnosti 

                                                                                                                       

 [12] 

2.1 Ekonomická oblast CSR 

Stanovení pravidel podnikatelského chování firmy 

V posledních letech dynamicky roste počet českých firem, které upozorňují své 

stakeholdery na skutečnost, ţe mají stanovena pravidla svého podnikatelského chování a 

jednání. Tento fakt velice často dokazují zveřejňováním pravidel na firemních 

internetových stránkách a odkazují se na ně při vzájemné interakci se stakeholdery. Soubor 

pravidel etického podnikání firem je nejčastěji zpracováván ve formě etického kodexu. 

Doporučený obsah etického kodexu, podle Krymlákové: 

 preambule, která zdůrazní význam kodexu pro organizaci, 

 očekávané standardy chování, 

 vyuţití etického kodexu v rozhodování a jeho platnost. 

 

 

 

Ekonomická oblast Sociální oblast Ekologická oblast 

 kodex podnikatelského 

chování firmy  

(etický kodex) 

 transparentnost 

 odmítnutí korupce 

 chování k zákazníkům 

 chování k dodavatelům 

 chování k investorům 

 vztahy s akcionáři 

 ochrana duševního 

vlastnictví 

 zdraví a bezpečnost 

zaměstnanců 

 rozvoj lidského kapitálu, 

vzdělávání zaměstnanců 

 vyváţenost pracovního  

a osobního ţivota 

zaměstnanců 

 firemní filantropie 

 rovné příleţitosti 

 rozmanitost na pracovišti 

 zajištění rekvalifikace 

propuštěných 

 ekologická firemní 

politika 

 materiály, přeprava, balení 

 uţívání energie/vody 

 environmentální 

management 

 ochrana přírodních zdrojů 

 soulad s národními a 

mezinárodními standardy 

 zmenšování negativních 

dopadů na ţivotní 

prostředí 
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Etický kodex, by měl zahrnovat určité oblasti. Zde je uveden výčet několika vybraných: 

 respektování práva, 

 čestnost a férová konkurence, 

 bezpečná a kvalitní produkce, 

 odmítnutí diskriminace, korupce, 

 oceňování v účetnictví, 

 zneuţívání a vyuţívání informací v obchodním styku, 

 sociální odpovědnost, 

 ochrana ţivotního prostředí 

Transparentnost jednání a chování organizace 

Otevřená komunikace se stakeholdery je významnou součástí společensky 

odpovědných aktivit firmy. Předáváním přehledných a pravidelných informací všem 

zainteresovaným skupinám je podstatou transparentního chování podniku.  

Transparentnost firem je dokazována vydáváním a uveřejňováním zpráv o vlastních 

CSR aktivitách během uplynulého roku. Velké podniky jiţ kaţdoročně vydávají a na 

firemních internetových stránkách zveřejňují zprávy o svých společenských aktivitách. 

Zejména se pak jedná o české dceřiné společnosti nadnárodních korporací.  

Corporate Governance a dialog s akcionáři 

Uplatňování zásady správy a řízení společnosti je předpokladem transparentního 

řízení procesů a je zárukou toho, ţe práce představenstva, správního orgánu a dozorčí rady 

bude v souladu s etickými principy podnikání a konceptem CSR. Dialog s akcionáři, který 

předpokládá zjištění názorů, postojů, potřeb a priorit vlastníků společnosti, je jedním 

z nástrojů hledání rovnováhy mezi zájmy akcionářů a potřebami a preferencemi ostatních 

zainteresovaných skupin. 

Protikorupční politika 

K aktivitám, které firma můţe podniknout v rámci protikorupční politiky, patří 

mimo jiné definování pravidel potírající korupční chování vlastních zaměstnanců a 

zavedení protikorupční linky (v provozu 24 hodin denně).                                                                

 [7] 
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2.2 Sociální oblast CSR 

Oblast sociální můţeme rozdělit na dvě hlediska vnitřní a vnější. Vnitřní spočívá 

v péči firem o své zaměstnance a vnější se týká vztahu k místní komunitě. 

2.2.1 Vnitřní sociální oblast 

Podpora rozvoje lidského kapitálu 

Podpora rozvoje lidského kapitálu jako jedna z činností sociální oblasti CSR, spočívá 

v zajištění vzdělávacích a rozvojových programů, nadstandardních odborných školení, 

jazykových kurzů a v péči o profesní růst zaměstnanců.  

Jedná se například o: 

 vzdělávací programy pro potřebné skupiny obyvatel a zapůjčení či darování 

počítačového vybavení (Microsoft), 

 mapování kariérního růstu kaţdého zaměstnance, pravidelné dotazníky hodnotící 

spokojenost zaměstnanců a následné pohovory podřízeného pracovníka 

s nadřízeným, 

 závazek sedmi školení za rok, 

 jazykové kurzy hrazené zaměstnavatelem. 

Programy poskytování zaměstnaneckých výhod 

Jedná se o programy zaměřené na poskytování zaměstnaneckých benefitů. Některé 

ze zaměstnaneckých výhod jsou jiţ poţadovaným a očekávaným standardem, jako 

například příspěvek na stravování, prodlouţená dovolená, firemní kulturní a společenské 

akce, příspěvek na penzijní připojištění, peněţní poukázky na sportovní a kulturní akce.  

Stále častěji jsou zaměstnavateli nabízeny zaměstnanecké výhody, jako je 

pouţívání sluţebních automobilů a mobilních telefonů k soukromému uţití, bezplatné 

občerstvení na pracovišti, nadstandardní zdravotní péče a zdravotní programy prevence 

zdraví zaměstnanců (vitamíny, očkování), finanční podpora v nemoci, bezúročné půjčky, 

odkup zboţí se slevou, příspěvek na rekreaci a dětské tábory. 
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Rovné příleţitosti a rozmanitost zaměstnanců 

Problematika rovných příleţitostí spočívá v monitoringu, hodnocení a přijetí 

následných opatření v podobě politik, procesů a programů, které upravují: 

 poměr muţů a ţen na řídicích funkcích středního a top managementu (stereotypy, 

skleněný strop, diverzifikace), 

 různorodost věkových, etnických skupin zaměstnanců, poměr znevýhodněných 

zaměstnanců a dalších, 

 rozdíly v odměňování ţen a muţů (platová diskriminace), 

 dodrţování rovných příleţitostí a výběrová řízení (vyrovnávání stereotypu), 

 sexuální obtěţování na pracovišti. 

 

 

Rekvalifikace propuštěných zaměstnanců a poskytování jistoty zaměstnání 

Tato odpovědnostní aktivity není u firem moc častá, i kdyţ je pro zaměstnance velmi 

důleţitá. Jde o jistotu zaměstnanců, ţe nepřijdou jen tak o své zaměstnání. V zájmu firmy 

by mělo být získávání a udrţení si kvalitních a loajálních pracovníků. 

Rovnováha osobního a pracovního ţivota (Work – life balance)  

Jde o rovnováhu práce a osobního ţivota v období, která jsou pro zaměstnance 

časově a organizačně náročná. Můţe jít například o ţeny pečující o dítě, ale i o osoby 

v pracovním poměru pečující o nemocné či staré blízké osoby.  

Pokud je firma v tomto ohledu aktivní nabízí svým zaměstnancům flexibilní 

pracovní dobu, volbu začátku a konce pracovní doby, kratší pracovní týden, práci 

z domova, uplatnění ţen na mateřské dovolené na projektech, sdílení pracovního místa, 

firemní jesle, mateřské školky, dětské koutky či dětská centra. 

Dodrţování lidských práv a zákaz dětské práce 

Tento princip má velký význam v nevyspělých zemích světa. Nepsaným zákonem 

kaţdé firmy, by měl být zákaz dětské práce, která je nelegální a společensky nepřijatelná.  
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Problematika lidských práv je řešena ve Všeobecné deklaraci lidských práv, která je 

právně nezávazným dokumentem (nejde o mezinárodní úmluvu, její politická autorita je 

však uznávaná na celém světě). 

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

Znalost legislativních opatření bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), by 

měla být samozřejmostí kaţdé firmy. Svým zaměstnancům můţe firma poskytovat, také 

zdravotní péči nad rámec zákonných standardů. Zdravý a výkonný zaměstnanec je hlavním 

zdrojem a bohatstvím kaţdého podnikatelského subjektu. 

[12;7] 

2.2.2 Vnější sociální oblast 

Dialog se stakeholdery a firemní filantropie  

Firmy vytváří partnerství s neziskovými organizacemi (občanskými sdruţeními, 

veřejně prospěšnými společnostmi, místními školami), místní komunitou, státními 

organizacemi a místními úřady za účelem podpory veřejně prospěšných věci. 

Podpora těchto firem můţe být v podobě přímé proaktivní pomoci realizované 

skrze vlastní nadaci (vytváří vlastní projekty a programy) nebo v podobě nepřímé, která 

spočívá ve spolupráci s neziskovou organizací (firma podporuje projekt řízený neziskovou 

organizací). Cílem projektů a programů v sociální oblasti CSR je pomoc a podpora 

sociálně slabších nebo potřebných skupin obyvatel.  

Dobrovolné aktivity vyvíjené firmou nad rámec komerčních aktivit spadají do 

firemní filantropie nebo tzv. firemního dárcovství. Pomoc firem můţe být finanční i 

nefinanční. Mezi nefinanční aktivity mohou spadat bezplatná vzdělávací či poradenská 

činnost zdarma nebo levněji, poskytnutí sluţeb zdarma nebo výhodněji, zvýhodněný prodej 

výrobků, pronájem firemních prostor, dar hardwaru, poskytnutí knot-how neziskovým 

organizacím zapůjčením zaměstnanců v rámci dobrovolnických dnů. 

Tato společensky odpovědná aktivita je mezi českými podniky velice rozšířená 

(zejména přímá finanční pomoc).  
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Firemní dárcovství 

Je nejčastěji a nejznámějším firmami pouţívaným nástrojem. Jednou z moţností je 

forma daru. Dar je souhrn hmotných i nehmotných statků (finance, výrobky, sluţby, 

myšlenky, čas…), které dárce dává a obdarovaný přijímá. Darování je upraveno darovací 

smlouvou, ve které dárce nevyţaduje od obdarovaného protiplnění. Firma si můţe takto 

poskytnuté dary odečíst od základu daně. Nejčastěji bývají takto podporovanými 

aktivitami zdravotnické projekty, sociální sluţby a kulturní akce. 

Další formou je sponzoring, kdy můţeme částečně své dobrovolné aktivity 

,,prodat“. Sponzoring je něco jako ,,dar, ale s protiplněním“ a sponzorský příspěvek je 

chápan jako platba za toto protiplnění (většinou se jedná o reklamní sluţby). Finance na 

tyto účely jdou z firemního rozpočtu. Vztahy mezi sponzorem a příjemcem upravuje 

smlouva o reklamě.  

Náklady věnované na sponzoring jdou v plně výši do nákladů sponzora. V rámci 

poskytnuté finanční podpory je ve spojitosti se sportem nebo kulturou uváděno logo 

sponzorské organizace jako součást firemního marketingu. 

Firemní dobrovolnictví 

Filantropie je dalším z mnoţství podpory místní komunity. Zaměstnanci vykonávají 

v pracovní době dobrovolnou práci pro lokální instituce. Můţe se jednat zejména o 

manuální práce (úklid obecních prostor, rekonstrukce obecních objektů, pomoc při 

odstraňování následků přírodních katastrof, vedení dětského sportovního krouţku, atd.). 

Nebo můţe jít o poskytnutí odborných znalostí (právní nebo finanční poradny, správa 

počítačových sítí atd.)   

[12] 

2.3 Environmentální oblast CSR 

Kaţdý jedinec a samozřejmě i firma ovlivňuje svou existencí ţivotní prostředí. 

Globální zhoršování ţivotního prostředí má vliv i na lokální oblasti a opačně. Odpovědná 

firma se proto snaţí ţivotní prostředí chránit.  
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Ekologické postupy navíc často přinášejí i finanční uţitek. Do environmentální 

oblasti patří zejména zavádění certifikovaného systému na ochranu ţivotního prostředí 

EMS a standardů ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18000. 

Environmentální politika zahrnuje také například výběr dodavatelů dle 

environmentálních kriterií, spolupráci se stakeholdery na environmentálních aktivitách 

nebo školení zaměstnanců i stakeholderů o environmentálních dopadech na činnost firmy. 

V této oblasti se podniky zaměřují zejména na ekologickou politiku, která vede ke: 

 sniţování spotřeby energií a spotřeby vody, 

 eliminaci nebezpečného odpadu 

 vyuţití obnovitelných zdrojů popř. materiálů zdravotně nezávadných nad 

rámec zákonných norem 

 zavádění technologií, které neškodí ţivotnímu prostředí 

 výrobě ekologických výrobků s obaly z recyklovatelného materiálu, 

 sniţování objemu emisí CO2 při výrobě, 

 hodnocení a kontrole ekologického chování dodavatelů. 

 [7] 

3 Hodnocení a měření společenské odpovědnosti 

Je moţné stav a pokrok v agendě CSR měřit a hodnotit? Realitou je, ţe 

implementace standardů je dnes zřejmě nejvýznamnější nástrojem budování strategie 

společenské odpovědnosti a udrţitelného rozvoje. Jestliţe chceme společenskou 

odpovědnost nejen proklamovat, ale skutečně naplňovat, neobejdeme se bez systému 

indikátorů, které by objektivně zaznamenávaly dosaţený pokrok, protoţe ty jsou 

nezbytnou součástí řízení. Zásadní význam má samozřejmě volba oblastí, které chceme 

posuzovat, indikátorů a způsobu jejich zjišťování a zveřejňování.  

3.1 Způsoby měření společenské odpovědnosti 

Obecně lze říci, ţe pro hodnocení společenské odpovědnosti jsou pouţívány dva 

způsoby. Jedná se jednak o měření ,,pozice“ organizace v oblasti společenské 

odpovědnosti, tedy pořadí vůči jiným subjektům, jednak o měření přínosů, výkonnosti 

podniku v oblasti společenské odpovědnosti. 
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 Indikátory, které se pouţívají, mohou být kvantitativního i kvalitativního 

charakteru, resp. můţe jít o tvrdá, ale i měkká data, přičemţ druhý typ můţe být zatíţený 

větší subjektivitou. Jde o stejný problém jako při měření konkurenceschopnosti nebo 

podnikatelského prostředí. Na základě zjištěných faktů firmy publikují tzv. ,,triple-bottom-

line zprávy“, tedy dobrovolné komplexní zprávy zahrnující údaje ze všech tří pilířů 

společenské odpovědnosti, tj. z oblasti ekonomické, sociální a environmentální. V těchto 

zprávách se firmy snaţí nejen komunikovat své aktivity v oblasti CSR, ale také upozornit 

na místa, kde jsou potřebná zlepšení. 

Příklady standardů společenské odpovědnosti můţeme rozdělit do několika oblastí, 

ve kterých mají svá zastoupení. Pro oblast ţivotního prostředí je to ISO 14000, coţ je 

systém environmentálního managementu, s jehoţ pomocí podnik určuje výchozí úroveň 

svého vlivu na ţivotní prostředí a měří pokrok, kterého v této oblasti dosáhl. ISO 14000 

obsahuje i seznam ekologických havárií, které mohou při činnostech firem potenciálně 

vzniknout. EMAS  je systém environmentálního řízení a auditu, organizace pouţívající 

tento standard se zavazují poskytovat relevantní informace veřejnosti Green Globe 

Certification/Standard (standardy a certifikáty zelené planety).  

Oblast práce a sociálního pilíře zahrnuje standard SA 8000 Social accountability, 

systém managementu v oblasti sociálních práv (dětská práce, nucená práce, ochrana zdraví 

a bezpečnost při práci, pracovní doba, právo na shromaţďování a odměňování). V České 

republice je několik certifikačních orgánů, které ve své nabídce certifikačních sluţeb mají 

také audit podle normy SA8000. Jsou to: 

 BUREAU VERITAS CZECH REPUBLIC   

 CQS – Sdruţení pro certifikaci systémů jakosti, CQS je členem mezinárodní 

certifikační sítě IQNet  

 DNV Czech Republic (DNV = Det Norske Veritas) 

[5] 

OHSAS 18000, systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a 

International Confederation of Free trade Unions basic code of labour onduct, základní 

etický kodex pro řízení práce mezinárodní konfederace odborových svazů.  

http://www.iqnet-certification.com/
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Podniková správa zahrnuje standard OECD Guidelines for Multinacional 

Enterprises Toronto Stock Exchange guidelines for improved corporate governance. 

Mezinárodní ekonomická organizace OECD (Organization for Economic Cooperation and 

Development) vydala poslední upravenou verzi svých Guidelines v roce 2000. OECD 

Guidelines obsahují sadu doporučení formulovaných vládami, týkajících se odpovědného 

chování korporací. Jsou adresovány nadnárodním korporacím operujícím na území či z 

území států, jejichţ vlády se k těmto Guidelines přihlásily (vedle 29 zemí sdruţených v 

OECD to byly ještě další 4 nečlenské země). Propagace OECD Guidelines je v kompetenci 

vlád těchto zemí. OECD Guidelines pokrývají široké spektrum témat - od principů řízení 

firmy přes transparentnost a otevřenost, zaměstnanecké vztahy, ţivotní prostředí aţ ke 

konkurenčnímu boji a boji proti korupci. Jejich cílem je stát se referenčním bodem a 

nástrojem k propagaci CSR.                                                                                               

Korupce a praní špinavých peněz je ochráněna standardem OECD convention 

combating bribery of foreign public officials in internaional business transactions, dohoda 

o boji proti korupci úředníků státní správy při uzavírání mezinárodních transakcí.  

GRI – Global Reporting Initiative, standard pro výkaznictví v oblasti společenské 

odpovědnosti. GRI je nezávislá mezinárodní instituce se sídlem v Amsterodamu a 

s částečným napojením na OSN. V roce 2002 představila své Sustainable Reporting 

Guidelines. Účelem GRI Guidelines je napomoci firmám sestavit co nejobjektivnější 

zprávu o své společenské odpovědnosti GRI Guidelines se snaţí o maximální flexibilitu 

tak, aby zůstávaly otevřené a smysluplné pro co největší spektrum firem. Sestávají se ze 24 

sociálních indikátorů, 10 ekonomických indikátorů a 16 environmentánlních indikátorů. 

Firma, která chce vydat zprávu "v souladu s GRI" (in accordance) je povinna drţet se 

těchto indikátorů, případně vysvětlit proč jsou některé z nich vynechány. GRI Guidelines 

obsahují doporučení také ohledně výsledné struktury zprávy.  

[22] 

Zprávy o společenské odpovědnosti a auditing výkonnosti ve všech třech pilířích se 

řídí AA1000 - Accountability/Assurance Standard, obecně aplikovaný standard pro 

všechny typy organizací, jehoţ cílem je prověření kvality zpráv o společenské 

odpovědnosti.  
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EFQM vytvořila evropská nadace pro management kvality, jeho součástí je 

devítikriteriální ,,Model excelence“ jako nástroj pro zvyšování výkonnosti podniků v 

oblasti společenské odpovědnosti. SAN – Social Audit Network je nezisková organizace, 

která provádí audit hodnotící společenské dopady podnikové činnosti ve všech oblastech 

,,triple-bottom-line“. 

V současnosti existuje velké mnoţství standardů společenské odpovědnosti, které 

se liší šířkou záběru a účelem, po který byly vytvořeny. Za nejširší standardy s globálním 

dopadem, které mají charakter principů, lze povaţovat výše popsané UN Global Compact 

principes, OECD guidelinec for miltinational enterprises a ISO 26000 corporate 

responsibility standard. Pro podnikové výkaznictví o společenské odpovědnosti mají 

zasevýznam standardy Global Reporting Initiative a AA1000 AccountAbility/Assurance 

Standard.                                                                                                                            [25] 

Kromě těchto standardů, bych ráda uvedla i moţnost hodnocení třetí nezávislou 

stranou. Konkrétně u nás v Moravskoslezském kraji, mohou firmy svou společenskou 

odpovědnost nechat zhodnotit v Ceně hejtmana kraje za společenskou odpovědnost. 

Tato cena je vymezena pro organizace podnikající v Moravskoslezském kraji. Jejím 

cílem je zvýšit zájem o problematiku ţivotního prostředí a sociální odpovědnost. Samotné 

vyhlášení ceny je inspirováno koncepcí Národní politiky kvality na léta 2008 - 2011, Rady 

kvality ČR, která také poskytla potřebné „know-how“ a která metodicky spolupracovala na 

přípravě a vyhlášení celé soutěţe. 

 Cena vychází z koncepce CSR. Moţnost přihlásit se do ní je zveřejněna 

na webových stránkách kraje. Dále jsou osloveny osobním dopisem (e-mailem) hejtmana 

kraje podnikatelské subjekty dle adresáře Agentury pro regionální rozvoj, která rovněţ 

spolupracuje na celé soutěţi. Součástí dopisu je přihláška do soutěţe, její metodika a 

hodnotící dotazník. Následné vyhodnocení došlých materiálů od podnikatelských subjektů 

je podrobeno auditorskému dohledu a přezkoumání firmou Pricewaterhouse Coopers Audit 

s.r.o., která předloţí výsledný vysoce sofistikovaný elaborát hodnotitelské komisi „Jury“. 

Jistě není bez zajímavosti, ţe v této komisi zasedali také odborníci z Rady kvality ČR. 

Hodnotitelská komise poté vybere jednoho vítěze. O dalším pořadí jednotlivých 

soutěţících se nerozhoduje, a to s ohledem na časový rámec výběru vítěze soutěţe. 

[16] 
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Systém hodnocení ceny hejtmana: 

 Pro přihlášené firmy je připraven dotazník s jedenatřiceti otázkami.  

 Firmy v odpovědích na otázky musí popsat své aktivity.  

 Zůstává pětibodová stupnice hodnocení odpovědí, ta stanoví pořadí firem. 

 Hodnocení provádí vyškolení hodnotitelé CSR – drţitelé (i evropských) certifikátů 

Manaţer a hodnotitel CSR (1. kolo). 

 Hodnotitelská komise rozhodne, které firmy hodnotitelé navštíví a posoudí 

pravdivost jejich zpráv (2. kolo).  

 Hodnotící komise rozhodne o vítězích dle kategorií (Kategorie: do 50/do 250/nad 

250 zaměstnanců). 

 

[14] 

3.2 Indexy pouţívané k měření společenské odpovědnosti 

V současné době existuje celá řada nezávislých organizací – ratingových agentur – 

které vytvořily komplexní metodiku měření společenské odpovědnosti organizací. Tyto 

agentury vyvinuly své vlastní indexy, které měří a sledují výkonnost pouze těch organizací, 

které se chovají společensky odpovědně (zabývají se vývojem cen akcií, obratu, trţeb, 

atd.). Pro rozhodování, které společnosti mohou být do těchto indexů zařazeny, je 

podstatné, aby dané společnosti splnily kritéria ,,společensky odpovědného chování“, která 

si jednotlivé agentury samy stanoví. Mezi nejvýznamnější indexy, jeţ měří výkonnost 

společensky odpovědných společností, patří například Dow Jones Sustainability Index 

(DJSI) vyvinutý společností Dow Jones ze Švýcarska, FTSE4 Good Index vyvinutý ve 

Velké Británii a Ethibel Index pouţívaný společnosti Ethibel z Belgie. 

Výše uvedené indexy získávají údaje pro svá měření úrovně společenské 

odpovědnosti firem nejčastěji z výročních zpráv jednotlivých firem. Problémem pozůstává 

ale fakt, ţe výroční zprávy společností jsou často subjektivní, publikované samotným 

podnikem – i kdyţ mohou být ověřeny nezávislým auditorem, nejsou mezi sebou 

jednoduše srovnatelné, protoţe nevyuţívají srovnatelné ukazatele. Také v samotných CSR 

zprávách firem, i kdyţ jsou vytvořeny podle GRI standardů, se mohou tedy vyskytovat 

neúplné zkreslené informace.  
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Dalším problémem je transparentnost měření společenské odpovědnosti firem 

ratingovými agenturami, protoţe tyto agentury často pouţívají metodologii, kterou 

nezveřejňují, protoţe se jedná o jejich vlastní know how.  

Některé ratingové agentury také zveřejňují indexy, které hodnotí pouze pověst 

podniku. Zde se vychází obvykle z názoru zainteresovaných subjektů na danou organizaci. 

Zřejmým problémem v těchto indexech je pak zvýhodnění velkých a známých firem 

zejména v tom případě, kdy údaje pro konstrukci daného indexu jsou získávány 

dotazníkovým výzkumem. Velké a známé firmy jsou pak častěji uváděny jako spíše 

společensky odpovědné neţ malé firmy, které obecně méně komunikují s veřejností, a 

veřejnost o jejich společenských prospěšných aktivitách tedy mnoho neví.  

[25] 

3.3 CSR v České republice 

Význam společenské odpovědnosti firem od počátku třetího tisíciletí v České 

republice značně roste. Významný podíl na tom mají instituce, které podporují a propagují 

společenskou odpovědnost mezi komerční sférou a veřejností. Jejich publikace, výzkumy, 

poradenská a vzdělávací činnost, pořádání konferencí, setkání zainteresovaných stran a 

kulatých stolů a mnoho dalších, jsou aktivitami, které pomáhají prosadit koncept CSR mezi 

českými firmami. 

Rovněţ zahraniční nadnárodní společnosti k nám skrze své dceřiné podniky 

transformují hodnoty zaloţené na etických principech podnikání a 3P. Dalším faktorem 

rostoucího zájmu o CSR je skutečnost, ţe stále více českých firem pociťuje rostoucí tlak 

západoevropských a amerických odběratelů, zahraničních investorů a zákazníků k přijetí 

eticky odpovědnostních závazků svého podnikání.  

V některých případech zahraniční firmy poţadují po tuzemských firmách speciální 

certifikát CSR a jeho předloţení je jednou z podmínek vzájemné spolupráce. 

Současně význam společenské odpovědnosti posiluje v České republice tlak 

Evropské unie na prosazování společensky odpovědného chování evropských, tedy i 

českých firem s cílem podpořit a zvýšit konkurenceschopnost Evropy na globálním trhu. 
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Podpora Evropské unie je zejména realizovaná prostřednictvím financování projektů v 

rámci strukturálních fondů EU. 

Vláda se na podpoře konceptu CSR významně nepodílí. Úloha, kterou by měl stát, 

podle Tomáše Nejedla, ředitele BLF ČR, zastávat, spočívá ve vytváření vhodných 

podmínek pro implementaci CSR v těchto oblastech: 

- vytváření vhodné a motivující legislativy, 

- zohlednění CSR v zadávání veřejných zakázek, 

- veřejná ocenění etických podniků, etikety na výrobcích, 

- vyuţití CSR při prosazování priorit vládního programu (sniţování 

nezaměstnanosti, boj s korupcí, vzdělávání, integrace handicapovaných 

osob), 

- stát by měl jít příkladem v zohledňování CSR v rámci svého vlastního 

fungování.  

Mezi českými podnikateli existuje dvojí pohled na prosazování CSR. Jedna skupina 

je přesvědčena, ţe etické podnikání a společensky odpovědné aktivity jsou jen pro 

ekonomicky silné a stabilní firmy, které mají volné finanční prostředky a podporu 

mateřských společnosti. Stále více podnikatelů má však zcela opačný názor. Uvědomují si, 

ţe společensky odpovědné chování organizace je novou konkurenční výhodou. Česká 

republika je ekonomicky vyspělá země, jejíţ trh je přesycen a kde se konkurenční výhoda 

stává základním předpokladem výkonnosti a úspěšnosti podniku.  

U českých firem převaţují interně zaměřené aktivity sociální oblasti CSR, které 

jsou orientovány na zaměstnance. Manaţeři a majitelé firem povaţují sociálně odpovědné 

činnosti za investici, která jim umoţní získat a udrţet si loajální a kvalitní zaměstnance. 

Obecně roste zájem firem účastnit se projektů, které sestavují ţebříčky etických firem a 

dalších nástrojů propagace vlastního etického podnikání (zveřejňování certifikátů na 

firemních internetových stránkách, nálepky na výrobcích). Přibývá také firem, které 

dobrovolně podstupují sociální, etické a environmentální audity a následně výsledky těchto 

hodnocení zveřejňují v ročních sociálních/společenských/environmentálních reportech a 

tak dokazují etické a transparentní chování. 

[7] 
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3.4 CSR Europe 

V rámci sjednocené Evropy byla v roce 1996 z iniciativy Evropské komise zřízená 

organizace s názvem CSR Europe, která je expertní centrálou na problematiku CSR. Jejím 

posláním je zajišťovat propagaci, vzdělávání a poradenství v dané oblasti a dále pak 

fungovat v rámci Evropy jako referenční bod, shromaţďovat poznatky a příklady a 

konečně také formulovat konkrétní výstupy dokládající jednoznačné přínosy společenské 

odpovědnosti organizací.  

CSR Europe čítá 65 členů z řad největších světových firem a 18 partnerských 

organizací po celé Evropě. V České republice je jejím partnerem Business Leaders Forum 

(BLF). 

[12] 

Mezi členské firmy BLF patří například ABB, American Express, Teléfonica O2, ČSOB, 

Vodafone, DHL, Deloitte, Ernst & Young, Komerční banka, McDonald´s, Metrostav, 

Plzeňský Prazdroj, PriceWaterhouseCoopers, Skanska, Unilever a řada dalších, včetně 

malých a středních podniků.  

Jde o unikátní sdruţení představitelů obchodu a průmyslu, protoţe: 

 Je různorodé – sdruţuje velké, střední i malé firmy, firmy čistě české i firmy se 

zahraniční účastí.  

 Zprostředkovává partnerství mezi sektory – spolupracuje s předními 

nevládními organizacemi, institucemi a státní správou. 

 Má přímé napojení na klíčové mezinárodní organizace (např. OSN nebo EK), 

které se věnují tématu odpovědného podnikání, a můţe tak čerpat z jejich 

znalostí a zkušeností.  

Hlavní cíle BLF: 

 šířit osvětu a vzbudit zájem o téma CSR, 

 seznamovat podnikatelskou veřejnost s obsahem a významem pojmu CSR, 

 prezentovat aktivity firem, které jiţ koncept CSR přijaly za vlastní, 

 zprostředkovávat informace z celoevropské diskuse na téma CSR. 
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Mezinárodní spolupráce BLF : 

 BLF bylo zaloţeno v Praze v roce 1992 z iniciativy několika předních českých 

firem a mezinárodní organizace The Prince of Wales International Business 

Leaders Forum (IBLF), jejímţ partnerem je BLF dodnes. Organizace IBLF 

sídlí v Londýně a dlouhodobě se věnuje propagaci odpovědného chování firem 

v Evropě i ostatním světě. Jejím prezidentem je H. R. H. princ Charles. 

 Od roku 2002 je BLF jedním z 22 národních partnerů bruselské organizace 

CSR Europe.  

[7] 

4 Charakteristika organizace OZO Ostrava s. r. o. 

4.1 Historie společnosti 

Společnost OZO Ostrava s.r.o. (dále jen OZO) vznikla z bývalé rozpočtové 

organizace ZAZSMO Ostrava a její historie sahá aţ do roku 1949. Zkratka ZAZSMO 

Ostrava znamenala zemědělské a zahradní sluţby města Ostravy. Tato společnost 

zajišťovala svoz odpadu, provoz všech květinových síní v Ostravě a dále pak spravovala 

hřbitovy, veřejné WC apod. Vývoj společnosti pokračoval 1. 1. 1967, kdy se společnost 

přejmenovala na TAZSMO, coţ znamenalo zkratku pro technické a zahradní sluţby města 

Ostravy. V roce 1986 byla zahájena výstavba zpracovatelského závodu v Ostravě-

Kunčicích TDO – třídění domovního odpadu, spalovny a třídicí linky. Provoz spalovny 

však nebyl zahájen, byla zde postavena pouze budova, není zde technologie. S výstavbou 

v Ostravě-Kunčicích se zároveň začalo s výstavbou areálu v Ostravě-Přívoze, kde se měla 

nacházet správní budova, provozní budova a garáţe pro vozidla na svoz komunálního 

odpadu. 

V roce 1991 došlo k delimitaci společnosti a svoz odpadu byl z činnosti společnosti 

vyčleněn. Vznikla příspěvková organizace Odvoz a zpracování odpadu, p. o. Zbylé 

činnosti byly postupně likvidovány – zahradnictví byla vrácena původním majitelům, 

květinové síně byly prodány v malé privatizaci atd. 

V období privatizace statutární město Ostrava vloţilo formou nepeněţitého vkladu 

do společnosti hmotný a nehmotný majetek, a to v Ostravě-Kunčicích a Ostravě-Přívoze. 

http://www.iblf.org/
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Dne 30. 6. 1995 vzniká privatizací z příspěvkové organizace společnost s ručením 

omezeným. 

Příliš dlouhý název společnosti byl zkrácen na OZO Ostrava. Tento název pouţívá 

společnost i v současnosti. Jediným společníkem je statutární město Ostrava se sídlem na 

Prokešově náměstí 8 v Ostravě.  

Společnosti byla zapsána do obchodního rejstříku k datu 2. 11. 1994 u Krajského 

soudu v Ostravě, oddíl C, vloţka 1247. Společnost sídlí na ulici Frýdecká 680/44 

v Ostravě. Výše vloţeného základního kapitálu činní 434 206 tis. Kč.   

4.2 Činnost a poskytované sluţby společnosti OZO 

Základem činnosti OZO je komplexní poskytování sluţeb v oblasti nakládání 

s odpady – tedy sběr, svoz, třídění, vyuţívání a odstraňovaní všech typů odpadů z měst, 

obcí a od podnikatelských subjektů. K zajištění činnosti s tím spojených vyuţívá 

společnost vlastních vozidel a technických zařízení pro svoz, úpravu, zpracování a 

odstraňování odpadů, včetně vlastní skládky se zařízením na jímání a vyuţití skládkového 

plynu, laboratoře a dílen na opravu vozidel. Celkový předmět činnosti je definován 

v příloze č. 3. Právě komplexnost, šíře a kvalita sluţeb jsou hlavními přednostmi 

společnosti OZO. Svědčí o tom získání Certifikátu systému řízení jakosti dle ČSN ISO 

9001 a 14001 i spokojenost smluvních partnerů a zákazníků. Svozovou oblast společnosti 

OZO představuje město Ostrava a 34 další okolních měst a obcí. 

4.2.1 Sluţby pro města a obce 

OZO poskytuje obyvatelům města Ostravy a okolních měst a obcí (cca 400 000 

obyvatel) komplexní sluţby sběru, svozu, třídění, vyuţívání a odstraňování všech sloţek 

komunálního odpadu podle platné legislativy.  

V rámci komplexního systému nakládání s komunálním odpadem poskytuje tyto 

sluţby: 

 pravidelný celoroční sběr, svoz a odstraňování směsného komunálního odpadu, 

odkládaného do nádob o objemu 70 l – 240 l a kontejnerů 1 100 l – 5 m
3
 v různých 

četnostech odvozu podle poţadavků objednatele, 

 zapojení obcí do systému EKO-KOM (zpětný odběr a vyuţití odpadu z obalů), 
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 poskytování semimobilních a mobilních sběren nebo jednorázových svozů, 

 sběr, svoz a vyuţívání odpadu ze zeleně, 

 právní a legislativní pomoc v oblasti nakládání s odpady, 

 environmentální výchova, vzdělávání a osvěta dětí, mládeţe a občanů měst a obcí. 

Všechny uvedené činnosti komplexního systému, včetně poskytnutí nádob a jejich 

případné výměny a dalších nadstandardních sluţeb, jsou zahrnuty ve  smlouvách 

uzavřených s jednotlivými městy a obcemi a obsaţeny v cenách za svoz směsného 

komunálního odpadu. Společnost je schopna zajistit fungování tohoto komplexního 

systému jak v tzv. cenách za sluţbu, tak i v případě poplatků.  

4.2.2 Sluţby pro právnické a fyzické osoby 

OZO poskytuje právnickým a fyzickým osobám dílčí i komplexní sluţby nakládání 

s odpady všech skupin a kategorií, jejichţ mnoţství se stanovuje váţením: 

 odběry odpadů při vlastní dopravě dodavatelů, 

 zapůjčení nádob a kontejnerů na shromaţďování odpadů, 

 přeprava odpadů, 

 dotřiďování, vyuţívání a odstraňování odpadů, 

 skartace a protokolární vyuţití či odstranění odpadů, 

 poradenství a vedení evidence odpadů původců, 

 individuální přístup a smluvní ceny u kaţdého zákazníka. 

4.3 Organizační struktura společnosti OZO  

Společnost má dvoustupňový systém řízení. Valná hromada společnosti je tvořena 

Radou statutárního města Ostravy. Dozorčí rada společnosti, která je pětičlenná, je 

jmenována na základě usnesení Rady statutárního města Ostravy. Dozorčí rada je zároveň 

kontrolním orgánem společnosti. 
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Organizační členění společnosti na provozovny: 

Provozovna 1 – Komunální odpady     

Provozovna 2 – Zpracování odpadu    

Provozovna 3 – Skládka odpadu     

Provozovna 5 – Průmyslové odpady 

Provozovna 6 – Technické sluţby Studénka    

Provozovna 7 – Doprava      

Provozovna 8 – Interní sluţby 

Provozovna 9 – Správa společnosti  

5 Současné aktivity společnosti v rámci CRS 

Společnost se zapojuje ve všech třech pilířích společenské odpovědnosti. V rámci 

mé diplomové práce jsme ve spolupráci s konzultantkou společnosti, podaly přihlášku do 

Ceny hejtmana kraje za společenskou odpovědnost (o níţ byla zmínka v kapitole 3.1), 

pomocí které jsem si ucelila dosavadní výčet aktivit společnosti v jednotlivých oblastech. 

V následujících podkapitolách budou aktivity rozděleny podle tří základních pilířů, které 

udává koncepce společenské odpovědnosti. 

5.1 Sociální odpovědnost OZO  

V roce 2010 vytvořila společnost celkem 6 nových pracovních míst, konkrétně ve 

svém středisku Studénka v souvislosti s rozšířením sluţeb městu Studénka o čištění 

komunikací a údrţbu veřejného osvětlení. Při výběru nových pracovníků nejsou kritériem 

otázky pohlaví, věku či příslušnosti k národní menšině, čímţ OZO vylučuje jakoukoli 

diskriminaci a řídí se podmínkami zákoníku práce. 

Společnost OZO pouţívá pro své zaměstnance systém odměňování v souladu 

s prémiovými řády a se zásadami pro poskytování mimořádných odměn, odměn při 

výročích, hygienického příplatku, příplatku za fyzicky namáhavou práci a jednorázového 

příplatku. Mimo mzdu poskytuje benefity v podobě příspěvku na penzijní připojištění, 

jehoţ výše není vázána na výši příspěvku zaměstnance, dále pak příspěvek na závodní 

stravování, pojištění řidičů při odpovědnosti za škodu a dovolenou o pět dní delší.  
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Spokojenost zaměstnanců zjišťuje na úrovni vertikální odpovědnosti (podřízený - 

nadřízený). Ve společnosti také funguje odborová organizace OS UNIOS, díky níţ 

komunikují zástupci z řad zaměstnanců s vedením společnosti. Zaměstnancům pracujícím 

ve ztíţených provozech věnuje péči v podobě zatepleného pracoviště na třídicí lince plastů, 

protihlukového opatření v hlučných provozech, nadstandardních ochranných pracovních 

pomůcek a sušárny oděvů pro osádky svozových vozidel. OZO zajišťuje očkování proti 

ţloutence u zaměstnanců, kteří přicházejí do přímého kontaktu s odpady, coţ je nad rámec 

platné legislativy v rámci bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Zaměstnanci jsou také 

informováni o dění ve společnosti, různých akcích a zajímavostech prostřednictvím 

firemního časopisu OZON (příloha č. 4), který vychází čtyřikrát ročně. V oblasti rozvoje 

poskytuje OZO technicko-hospodářským pracovníkům odborná školení a jazykové kurzy, 

dělnickým profesím periodická odborná školení.  

V případě zrušení pracovní pozice je zde snaha o převedení na jiné pracoviště, a 

pokud tato moţnost není, je pro pracovníka připraveno zvýhodněné odstupné dle 

kolektivní smlouvy. Bývalým zaměstnancům, kteří jsou jiţ v důchodu, společnost 

poskytuje moţnost zaměstnání formou brigády a účast na společenských akcích, které jsou 

pořádány pro zaměstnance společnosti, např. popelářský ples. 

5.2 Ekonomická odpovědnost OZO 

Při výběru dodavatelů zkoumá OZO především cenu, kvalitu produktu, finanční 

zdraví, dobré jméno a certifikace. Samotná společnost je v současnosti drţitelem 

certifikace ISO 9001:2009 a 14001:2005, ocenění 1. místem v kategorii nad 50 

zaměstnanců v roce 2009 a 2. místem v roce 2010 v soutěţi Podnikatel roku 2009 

z hlediska vztahu k ţivotnímu prostředí v Moravskoslezském kraji. Své závazky vůči 

smluvním partnerům plní v termínech splatnosti v plné výši, taktéţ výplaty zaměstnanců 

vţdy odcházejí ve stanoveném výplatním termínu dle kolektivní smlouvy.  

Vlastní ekonomickou udrţitelnost rozvíjí pomocí podnikového plánu, plánů 

provozoven a systému sdruţených nákupů prostřednictvím elektronických aukcí, které 

přinášejí úsporu nákladů díky niţším cenám. 

Podpora kulturních a sportovních akcí v regionu, na kterých se OZO v rámci 

sponzoringu podílelo v roce 2010, je uvedena a vyčíslena v příloze č. 5. 
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5.3 Environmentální odpovědnost OZO 

Vzhledem k základnímu předmětu podnikání, kterým je nakládání s odpady, je 

činnost společnosti závislá na dodrţování zejména zákona o odpadech, o vodách a o 

ovzduší. Veškerá zařízení na nakládání s odpady, jako jsou skládka tuhého komunálního 

odpadu, kompostárna, čistírny odpadních vod a další, jsou řádně schválena příslušným 

orgánem a plní stanovené limity. Při hlavní činnosti nakládání s odpady se OZO neustále 

snaţí o zamezení neţádoucích vlivů na ţivotní prostředí (např. čištění stanovišť kontejnerů, 

rajonizace úklidu ploch v provozním areálu v Ostravě-Kunčicích, čištění „úletů“ v okolí 

skládky TKO v Ostravě-Hrušově). Spolupracuje i s Městskou policií při prevenci vzniku 

černých skládek. Významným počinem byly i finanční dary městským obvodům Ostravy 

k budování nových kontejnerových stanovišť, která přispívají k bezpečnosti při 

separovaném sběru odpadů.  

Velkou pozornost věnuje OZO environmentální výchově, vzdělávání a osvětě dětí a 

mládeţe i ostatních obyvatel ve své svozové oblasti. K naplnění této činnosti zřídila 

společnost své vlastní vzdělávací středisko - Centrum odpadové výchovy, jehoţ programy 

zaměřenými na správné nakládání s odpady ročně projde okolo 7 tisíc ţáků a studentů 

základních, středních a vysokých škol. Pro školy rovněţ organizuje tradiční soutěţe ve 

sběru papíru Papírová škola a Školní papír. Na dospělé obyvatele svozové oblasti se OZO 

snaţí působit rozsáhlými kampaněmi zaměřenými na propagaci sběrných dvorů či separace 

odpadu a také pořádáním pravidelných dnů otevřených dveří (toho posledního se v roce 

2010 zúčastnilo 3 800 návštěvníků, především rodin s dětmi). 

Mnoho aktivit v oblasti ochrany ţivotního prostředí vykonává OZO nad rámec 

platné legislativy, zde je uveden jejich výčet: 

- demontáţ elektrozařízení včetně předání vyuţitelných sloţek k následnému vyuţití 

(zapojení do systému zpětného odběru a odděleného sběru elektrozařízení - zpracovatel 

pro kolektivní systémy ASEKOL, EKOLAMP a ELEKTROWIN),  

- třídění objemného odpadu, 

- výroba paliva ze spalitelných sloţek odpadu (energetické vyuţití v cementárnách), 

- separace plastů a skla na dotřiďovacích linkách, 

- separace nápojového kartonu a kovových obalů, 

- výroba elektrické energie ze skládkového plynu;  
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- výroba kompostu a zeminových substrátů z biologicky rozloţitelného komunálního 

odpadu, 

- separace odpadu na pracovištích společnosti, 

- pravidelná školení zaměstnanců v oblasti ochrany ţivotního prostředí, 

- dny otevřených dveří se zaměřením na zodpovědné nakládání s odpady pro širokou 

veřejnost, 

- činnost Centra odpadové výchovy - výchova mladé generace, 

- pilotní projekty v oblasti rozšiřování separovaného sběru odpadu (ve spolupráci s EKO-

KOM, a.s.), 

- upřednostňování recyklovaných materiálů pro firemní tiskoviny (např. bloky, propagační 

materiály). 

V případě rizik tvoří společnost havarijní a povodňové plány, aby nedošlo ke 

škodlivému dopadu na ţivotní prostředí. Sleduje spotřebu a dopady vstupů a výstupů na 

ţivotní prostředí ve stanovených lhůtách a měsíčně je pak vyhodnocuje.  

5.4 Vybrané aktivity OZO 

Vybrala jsem pár aktivit, které byly jiţ v předchozích kapitolách zmíněny pro 

detailnější představení. 

5.4.1 Kampaň na podporu separace odpadu v Ostravě 

V posledních dvou letech organizuje OZO kampaň na podporu separace odpadu v 

Ostravě. V první fázi kampaně (červen - září 2010) se občané města dozvěděli, ţe:  

 svým zodpovědným tříděním si v roce 2009 vydělali 23 863 855 Kč (odměna 

městu za zajištění zpětného odběru a vyuţití odpadu z obalů od společnosti EKO-

KOM, a.s.) v příloze č. 6;  

 v uplynulých dvou letech OZO Ostrava darovala městským obvodům 17,5 mil. 

korun na budování nových stanovišť na separovaný sběr odpadu;  

 v Ostravě se v současné době nachází jiţ přes jeden tisíc sběrných míst na tříděný 

odpad; v průměru tak mohou Ostravané najít separační stanoviště na kaţdé druhé 

ulici; 

 kontejnery pro separovaný odpad se liší barevně (modrá - papír, ţlutá - plasty, 

zelená – sklo); 
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 všechny tříděné odpady sváţí OZO Ostrava na třídící linky, kde se jednotlivé 

materiály připravují ke zpracování; 

 v roce 2009 vytřídili obyvatelé Ostravy do barevných kontejnerů 8 323 tun odpadu. 

Druhou fází kampaně (listopad 2010) bylo vydání broţury pro ostravské 

domácnosti „Víme, co s odpady“, která přinesla občanům města všechny nezbytné 

informace o systému nakládání s odpady ve městě a důleţité kontakty jak na svozovou 

společnost OZO, tak na příslušné odbory Magistrátu města Ostravy, které se zabývají 

odpadovou problematikou a správou poplatků za odpad. 

Na druhou fázi kampaně navázala v prosinci 2010 třetí - rozdáním téměř tří tisíc 

setů tašek na třídění odpadu v domácnostech ve třech vybraných lokalitách města Ostravy. 

Cílem tohoto pokusu bylo usnadnit domácnostem separaci odpadu a přinést jim 

zároveň i potřebné informace o systému separace v Ostravě (na taškách jsou natištěny 

informace, co do kterého kontejneru vyhazovat, a důleţité kontakty). Na základě 

dotazníkového průzkumu ve vybraných lokalitách, který proběhne koncem dubna 2011, 

chce OZO ověřit, do jaké míry tašky občanům s tříděním odpadu pomohly, zda jsou 

vhodné pro domácnosti v různých typech bytové zástavby, zda se ve vybraných lokalitách 

zvýšilo mnoţství tříděného odpadu a zda uskuteční plánovaný záměr nabídnout ve druhé 

polovině roku 2011 podobné tašky na třídění i zbytku obyvatel Ostravy, případně celé 

svozové oblasti. Tato akce by měla být završením dvouleté kampaně na podporu separace 

odpadu. 

5.4.2 Den otevřených dveří  

Dne 19. 6. 2010 se v areálu společnosti OZO Ostrava v Ostravě-Kunčicích opět po 

dvou letech konal Den otevřených dveří pro širokou veřejnost. Stejně jako při předchozích 

podobných akcích v letech 2006, 2007 a 2008 se ukázalo, ţe odpadová problematika láká 

především rodiny s dětmi, protoţe právě ty mezi návštěvníky převládaly. Pro děti zde byly 

připraveny soutěţe, kabaret o skřítcích Ozících, projíţďka vláčkem po areálu, ale lákavé 

bylo i vyzkoušet si, jak se sedí v kabině popelářského vozu, jak se koulí či vysypávají 

popelnice. Atraktivní byla i moţnost získat originální foto „jako popelář“ na stupačce 

popelářského auta.  
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Dospělí návštěvníci oceňovali moţnost absolvovat exkurzi do provozů s 

průvodcem a prohlédnout si technologické zázemí společnosti - třídicí linky plastů a skla, 

sklad nebezpečných odpadů a chráněnou dílnu, kde se demontují vyslouţilé 

elektrospotřebiče.  

Poprvé společnost OZO Ostrava přizvala na pomoc i další společnosti zřizované 

městem. Se svou prezentací se připojily i Městská nemocnice, Městská policie, Dopravní 

podnik Ostrava a Ostravské komunikace. Mezi spolupracujícími organizacemi se 

představila i Charita sv. Alexandra, dlouholetý partner OZO na poli demontáţe 

elektrozařízení, se svými výrobky z chráněných dílen. Celkem areálem v Kunčicích prošlo 

okolo 3 800 návštěvníků, coţ je asi o polovinu více, neţ u předchozích dnů otevřených 

dveří u popelářů. 

5.4.3 Pilotní projekt sběru kovových obalů v Ostravě 

Společnost ve spolupráci se společností EKO-KOM a městem Ostravou uskutečnila 

v roce 2010 ve vybraných oblastech Ostravy pilotní projekt sběru kovových obalů.  

Záměrem tohoto projektu bylo ověřit moţnost rozšíření systému separace odpadů v 

Ostravě o další komoditu (kovové obaly) a také vybrat optimální způsob sběru těchto 

obalů. Pro pokus byly vybrány dvě oblasti města, které se liší typem zástavby a hustotou 

obyvatel, Výškovice a část Slezské Ostravy.  

Ve Výškovicích lidé třídili kovové obaly do ţlutých nádob společně s plasty a 

nápojovými kartony, ve Slezské Ostravě byly rozmístěny popelnice vyhrazené pouze na 

kovové obaly. Všech 59 ţlutých kontejnerů, které jsou ve Výškovicích rozmístěny, bylo 

polepeno šedou nálepkou upozorňující na moţnost odkládat do těchto nádob navíc i 

kovové obaly. Obsah ţlutých kontejnerů se sváţel 3x týdně na třídicí linku OZO, a tam 

během třídění jednotlivých typů plastů a nápojových kartonů byly kovové obaly vybírány.  

Ve Slezské Ostravě byly na stanovištích, kde se nacházejí kontejnery na separovaný 

sběr odpadu, občanům k dispozici zelené popelnice o objemu 120 litrů, označené šedou 

samolepkou s nápisem kovové obaly. Do nich mohli občané vytříděné kovové obaly 

odkládat. Obsah těchto popelnic byl sváţen 1x za 3 týdny a dále dotřiďován. 
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Pilotní projekt sběru kovových obalů probíhal aţ do konce roku 2010. Oba způsoby 

sběru byly během této doby vyhodnocovány. Výsledky této zkoušky jasně potvrdily 

předpoklad, ţe společný sběr a svoz kovových obalů spolu s plasty a nápojovými kartony 

je levnější neţ sběr a svoz samostatný. Od ledna 2011 je společný sběr kovových obalů 

s plasty a nápojovými kartony zaveden do celé svozové oblasti OZO. Na dotřiďovací lince 

OZO byly provedeny úpravy pro třídění této sloţky separovaného odpadu. V současné 

době je sběr kovových obalů dvouletém ověřovacím provozu. Pilotní projekt přinesl 

ekonomické vyhodnocení sběru, svozu a dotřiďování kovových obalů. Během něj však 

vzhledem k relativně malému mnoţství získaných kovů nebylo dost dobře moţno 

ekonomicky vyhodnotit moţnosti odbytu těchto materiálů.  

Pro OZO je tento dvouletý ověřovací provoz důleţitý, protoţe připravuje projekt 

nové automatizované dotřiďovací linky. Pokud ověřovací provoz ukáţe, ţe sběr kovových 

obalů je ekonomicky efektivní, bude třeba na třídicí lince počítat se zařízením na separaci 

kovů. 

5.4.4 Centrum odpadové výchovy 

Centrum zajišťuje výchovu a osvětu v oblasti správného nakládání s odpady. 

Školám ve svozové oblasti nabízí několik vzdělávacích pořadů přizpůsobených věku 

návštěvníků, pro ostatní obyvatele svozové oblasti organizuje osvětové kampaně. 

Vzdělávací pořady jsou rozlišeny do následujících kategorií: 

 Popelnice v barvách duhy 

Určeno pro 1. třídy, bez exkurze, délka programu 2 hodiny. Děti se naučí hravou 

formou rozpoznat různé materiály a třídit odpad. 

 Ozíci a skládkoobr 

Určeno pro 2. - 3. třídy, bez exkurze, délka programu 2,5 hodiny. Z písniček skřítků 

Ozíku se děti naučí, jak bojovat se skládkoobrem. 
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 Honzovy rady (jak na odpady) 

Určeno pro 4. - 5. třídy, bez exkurze, délka programu 2,5 hodiny. Dětem poradí, jak 

naučit dospěláky správně vyhazovat odpad. 

 Kam s ním? 

Určeno pro 6. - 7. třídy, s exkurzí, délka programu 2,5 hodiny. Zamyšlení se nad 

obsahem jednoho kontejneru na směsný odpad. 

 Odpady zbavené otazníků 

Určeno pro 8. - 9. třídy, s exkurzí, délka programu 2 hodiny. Najdou odpovědi na 

otázky o systému nakládání s odpady v regionu. 

 Kde končí odpady? 

Určeno pro střední školy, s exkurzí, délka programu 2 hodiny. Porovnání kladů a 

záporů různých způsobů nakládání s odpady (skládkování, spalování, recyklace). 

5.4.5 Soutěţe ve sběru papíru PAPÍROVÁ ŠKOLA a ŠKOLNÍ PAPÍR 

Společnost OZO ve spolupráci se společností .A.S.A., spol. s r.o. pořádá ve 

školním roce 2010/11 jiţ 7. ročník soutěţe ve sběru papíru. Přihlásit do ní se můţe 

kterákoli škola se sídlem či pracovištěm v Ostravě. Školy sloučené do jednoho 

právního subjektu mohou v případě zájmu soutěţit samostatně. Nashromáţděný papír 

je od škol vykupován za smluvní ceny.  

Po vyhodnocení soutěţe v červnu 2011 pak na nejúspěšnější školy čekají navíc 

finanční odměny: 

1. kategorie  

(podle celkového mnoţství papíru)                               

2.kategorie (podle mnoţství papíru 

na jednoho ţáka školy) 

1. místo: 10 000 Kč    1. místo: 10 000 Kč 

2. místo:  8 000 Kč    2. místo:  8 000 Kč 

3. místo:   6 000 Kč    3. místo:   6 000 Kč 

4. místo:   4 000 Kč    4. místo:   4 000 Kč 

5. místo:   2 000 Kč    5. místo:   2 000 Kč 
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Podobnou soutěţ pořádá OZO pro školy v ostatních obcích své svozové oblasti pod 

názvem ŠKOLNÍ PAPÍR. V porovnání s ostravskou soutěţí se jí zúčastňuje podstatně 

menší mnoţství škol, proto i cena pro vítěze se uděluje jen za 1. místo v obou kategoriích 

ve výši 5 tisíc Kč. 

6 Doporučení pro OZO ke koncepci CSR 

Po prozkoumání stávajícího stavu společnosti je vidět, ţe se věnuje společenské 

odpovědnosti, vyvíjí četné aktivity, díky kterým si buduje dobré jméno a dostává se do 

podvědomí veřejnosti. Přesto všechno ve společnosti chybí ucelený a jednotný systém 

managementu CSR.  

Společnost OZO nemá ţádný pravidelný interval pro své aktivity, které na poli 

CSR realizuje, nevěnuje se jim ţádný tým pověřených zaměstnanců, nejsou zde 

vypracovány zásady v podobě etického kodexu a samotní zaměstnanci společnosti nejsou 

obeznámeni s tím, zda a jak jejich zaměstnavatel jedná odpovědně vůči společnosti.  

Proto ve svých doporučeních navrhuji společnosti OZO zlepšení v těchto oblastech 

a shrnuji je pro přehlednější orientaci do bodů: PROČ a JAK by společnost měla návrh 

zavést a KDO se na realizaci návrhu bude podílet. 

6.1 Zavedení systému managementu CSR 

PROČ: 

Tím, ţe společnost bude budovat systém CSR i nadále a zdokonalovat ho, můţe mít 

řadu přínosů, a to ve všech třech oblastech, kterých se problematika dotýká. 

V ekonomické oblasti bych viděla především tu skutečnost, ţe společensky 

odpovědná firma se značně odlišuje na trhu od konkurence. Na našem domácím trhu sice 

prozatím není brán velký zřetel na skutečnost, je-li firma společensky odpovědná či nikoli, 

ale na zahraničním trhu je tato skutečnost vnímána zcela opačně, a to zejména zákazníky. I 

z dotazování jednotlivých firem pomocí dotazníků, které jsem rozeslala 80 firmám 

v regionu, mi vyplynulo, ţe společenská odpovědnost není moc ţhavým tématem, coţ 

usuzuji z počtu vyplněných dotazníků. Rozhodne-li se společnost OZO vstoupit 

v budoucnu na zahraniční trh, bude jí koncepce CSR přínosem.   
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V sociální oblasti je přínosem především to, ţe společensky odpovědná společnost 

jako taková buduje příznivé prostředí pro své zaměstnance a stává se tak loajálním 

zaměstnavatelem. Pokud budou zaměstnanci dobře seznámení s politikou CSR ve firmě, 

můţe to zvýšit jejich produktivitu.  

Environmentální oblast můţe podniku zajistit nové obchodní příleţitosti, pokud 

bude své aktivity správně prezentovat na veřejnosti. Některé firmy si mohou své obchodní 

partnery vybírat právě na základě toho, zda firma působí environmentální aktivity nad 

rámec platné legislativy. 

JAK: 

Společnost OZO musí brát management CSR jako organizační rámec, který je 

neustále sledován a opakovaně prověřován. Společnost si by si měla vyjasnit dané oblasti, 

ve kterých se systém managementu CSR bude uplatňovat. V rámci mé diplomové práce 

jsem dané oblasti a jednotlivé aktivity v nich objasnila v kapitole 5 Současné aktivity 

společnosti v rámci CSR. Tyto aktivity (činnosti), výrobky a sluţby společnosti uvnitř 

definované oblasti by měly být zahrnuty do systému managementu CSR.  

Největší pozornost bude pravděpodobně OZO věnovat environmentální oblasti, coţ 

vychází i z  předmětu podnikání společnosti. Při zavádění a tvorbě uceleného systému musí 

být sestaven tým pracovníků, kteří budou mít koncepci CSR na starost. Po sestavení toho 

týmu by mělo proběhnout důkladné proškolení a seznámení jednotlivců s problematikou 

CSR. Následně by bylo vhodné přesně vymezit působení jednotlivců, popřípadě kaţdému 

z nich přiřadit danou oblast (ekonomickou, environmentální, sociální) z koncepce CSR.  
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KDO: 

Tým se bude skládat z vedoucích pracovníků, kteří mají v kompetenci jednotlivé 

úkony týkající se jiţ několikrát zmiňovaných oblastí CSR. Ve společnosti OZO by to měli 

být konkrétně ekonomická náměstkyně – ekonomická oblast CSR, ekolog – 

environmentální oblast CSR, představitel vedení pro kvalitu a EMS - environmentální 

oblast CSR s přihlédnutím na kvalitu a normy, vedoucí útvaru ekonomiky práce – sociální 

oblast CSR zaměřená na vnitřní prostředí společnosti (zaměstnanci, zaměstnanecké 

benefity, pracovní prostředí, přijímací pohovory), vedoucí útvaru propagace a ekologické 

výchovy - sociální oblast CSR zaměřená na vnější prostředí společnosti (propagace 

v mediích, veřejné akce, sponzoring, spolupráce se školami).  

Tento tým bude dále budovat společenskou odpovědnost firmy a zároveň pracovat 

na pravidelných vyhodnoceních a dohlíţet na plnění nastavených cílů CSR v podniku. Svá 

rozhodnutí a zásahy do struktury společnosti budou konzultovat s jednatelem společnosti, 

který jim vydá souhlas, popř. navrhne jiné řešení. Zároveň touto cestou získá i on sám 

přehled o dění ve společnosti v rámci CSR. 

6.2 Zlepšení vnitřní komunikace  

PROČ: 

Zlepšení vnitřní komunikace povede k motivaci zaměstnanců a plnění jejich 

odpovědnosti. Společnost díky tomu bude zlepšovat výkonnost a plnit cíle v oblasti CSR.  

JAK: 

Doporučuji, aby společnost věnovala větší pozornost oblasti komunikace 

zaměstnanci popř. zástupci zaměstnanců, co se týče systému CSR. V počátku musí OZO 

dostat problematiku do povědomí svých zaměstnanců, kteří mnohdy vědí, ţe společnost, ve 

které jsou zaměstnáni, působí na řadě společenských akcí, separuje odpad, poskytuje jim 

určité benefity apod. Přes to všechno jim uniká skutečnost, proč to vlastně jejich 

společnost činí. Společnost má celkem devět provozoven, kdy kaţdá má svého vedoucího 

pracovníka, alespoň tito pracovníci by měli být seznámeni s pojmem CSR. Tým 

managementu CSR, který jsem společnosti navrhla vytvořit, by pro tyto vedoucí 

provozoven uspořádal informační schůzku.  
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Na ní by byl objasněn pojem CSR, prezentována názorná ukázka toho, co společnost OZO 

vyvíjí za aktivity v rámci CSR a popřípadě jaké změny se v jejich společnosti v rámci 

koncepce CSR chystají. 

Mimo informační schůzky jsou dostupné i rozmanité metody komunikace jako např.: 

– vyvěšené informační panely (nástěnky); 

– schránky pro návrhy a náměty; 

– firemní časopis OZON; 

– intranet (portály a podobné nástroje). 

 

KDO: 

Společnost můţe pro komunikaci se zaměstnanci vyuţít jiţ zřízenou odborovou 

organizaci OS UNIOS, která byla zmíněna v kapitole 5.1 Sociální odpovědnost OZO. 

Pomocí této organizace dostane budování systému CSR do povědomí svých zaměstnanců, 

coţ je jistě dobrým krokem vpřed.  

V současné době se problematice CSR ve společnosti věnuje pouze vedoucí útvaru 

propagace a ekologické výchovy, která navštívila k dané problematice několik seminářů a 

jejímţ přičiněním OZO figuruje v jiţ zmíněných krajských soutěţích (uvedených 

v kapitole 3.1 Způsoby měření společenské odpovědnosti). Z mého pohledu se musí 

samotné vedení společnosti podílet na budování tohoto uceleného systému ve větší míře.  

6.3 Vytvoření etického kodexu 

PROČ: 

Etický kodex ve společnosti zcela chybí a bude pro ni přínosem. Zajistí, aby 

kaţdodenní aktivity a jednání jejich zaměstnanců odpovídaly stanoveným zásadám. 

Přínosem je i skutečnost, ţe kodex usnadňuje rozhodování zaměstnanců především v 

nestandardních situacích, které pro ně mohou nastat. V tu chvíli se pro zaměstnance stává 

jakýmsi vodítkem. Vymezuje hranice ţádoucího chování pracovníků společnosti. 

Jednoznačně vymezené zásady, také podporují manaţerské řízení. 
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V neposlední řadě deklarovaný závazek vyjádřený kodexem zvyšuje důvěryhodnost 

organizace, coţ pomůţe společnosti při navazování nových obchodních kontaktů. 

Konečným efektem je zkvalitňování interní komunikace, pomůţe např. objasnit firemní 

politiku zaměstnancům při řešení problémových otázek týkajících se přijímání darů, 

poskytování důvěrných informaci apod.  

JAK: 

Společnosti doporučuji vypracování etického kodexu, který ve firmě zcela chybí a 

bude pro ni přínosem. Zásady v etickém kodexu budou vycházet z hodnot a principů 

společnosti a vymezí standardy profesního jednání. Konkrétní příklad, jak by měly vybrané 

části kodexu vypadat, uvádím v následující kapitole.  

Při zkoumání dosavadního stavu CSR jsem ve společnosti narazila na dvě 

směrnice, a to Politiku kvality (příloha č.7) a Environmentální politiku systému řízení 

společnosti (příloha č.8). Tyto dvě směrnice mohou být základním vodítkem pro vytvoření 

etického kodexu. Zavedený kodex nemá právní platnost, jeho obsah však bude pro 

zaměstnance závazný a jeho porušení se bude řešit případným postihem, např. sníţením 

osobního hodnocení zaměstnance, který se proti kodexu proviní. Tyto postihy musí být 

předem stanoveny.  

KDO: 

Kodex můţe sestavit sama společnost, respektive tým managementu CSR. 

K sestavení zásad mohou přispět i zaměstnanci. V případě OZO to je odborová organizace 

OS UNIOS. Povede to ke snadnějšímu přijetí a ztotoţnění se zaměstnanců s obsahem 

kodexu, protoţe se do jisté míry na jeho tvorbě budou podílet. Samozřejmě je zde i 

moţnost sestavení kodexu externí firmou, která se tímto zabývá. Z mého pohledu je 

vhodnější první varianta vlastního sestavení. Pouţití externí firmy je dle mého názoru 

zbytečně nákladné a společnost ví sama nejlépe, jaké zásady dodrţuje v současnosti. 
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6.3.1 Konkrétní návrh etického kodexu pro OZO 

Preambule  

 Představenstvo společnosti OZO Ostrava (dále jen Společnost) přijímá tento kodex 

jako soubor základních hodnot a přístupů k podnikání, kterým se řídí při výkonu 

své podnikatelské činnosti.  

 Pro společnost je prioritní dobrá pověst firmy a důvěra všech zainteresovaných 

stran v ní.  

 Etický kodex není závazným právním předpisem ani vnitřním předpisem 

společnosti. 

 Dodrţování etického kodexu ze strany společnosti je jejím morálním závazkem 

upravujícím chování a jednání všech zaměstnanců vůči společnosti, 

spolupracovníkům, odběratelům a ostatním obchodním partnerům, orgánům státní 

správy a veřejnosti. 

Vztahy s odběrateli 

 Činnosti pracovníků společnosti zajišťuje společnost tak, aby v maximálně moţné 

míře byly uspokojeny všechny poţadavky zákazníků. Cílem všech činností 

společnosti je udrţení zákazníka a dosaţení rozšíření okruhu zákazníků. Veškeré 

poţadavky zákazníků společnost posuzuje z hlediska moţností zabezpečení 

poţadované kvality, termínů a ceny umoţňující optimální míru zisku. 

 Materiály a dodávky, které společnost potřebuje pro svou činnost, zajišťují pouze 

od prověřených a schválených dodavatelů u kterých je zaručena trvalá kvalita 

dodávek.  

 Pro plnění úkolů společnost vyuţívá kvalifikovaný personál, stará se o jeho 

soustavné vzdělávání, odborný růst, školení a výcviky. 

 K vytvoření podmínek pro zabezpečení potřebné kvality sluţeb, společnost vyuţívá 

odpovídající strojní zařízení a zajišťuje jeho technickou způsobilost a obnovu 

v souladu s novými poznatky technického rozvoje daného oboru. 
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 Společnost průběţně zajišťuje hodnocení systému kvality, hodnocení kvality 

dodávek, schvalování a hodnocení dodavatelů a hodnocení spokojenosti zákazníků 

k analýzám a přijímá opatření pro trvalé zlepšování efektivnosti systému řízení 

kvality. 

 Informace odběratelů povaţuje společnost za důvěrné 

Vztahy s dodavateli 

 Dodavatele externích sluţeb, surovin a materiálů pro realizaci produktu a sluţeb 

společnost hodnotí z hlediska kriterií jejich vlivů na ţivotní prostředí a tato kriteria 

zahrnuje do kriterií pro jejich výběr. 

 Společnost respektuje veškerá smluvní ujednání a platební morálku. 

 Veškeré informace o vztazích s jejími dodavateli pokládá společnost za důvěrné. 

Ţivotní prostředí 

 Veškerou činnost včetně realizace produktu a sluţeb společnost řídí a zabezpečuje 

s ohledem na ovlivňování ţivotního prostředí, energetickou náročnost, výskyt 

moţných ekologických rizik, nehod a vlivů na ţivotní prostředí při provozu včetně 

likvidace produktu. 

 Společnost pravidelně zajišťuje analýzy vlivů své činnosti na ţivotní prostředí a na 

základě analýz přijímá cíle ke zlepšování a ochraně ţivotního prostředí. 

Minimalizuje negativní vlivy na ţivotní prostředí a rizika moţných nehod.  

 Pracovníky a veřejnost společnost průběţně seznamuje s tím, jak jejich činnost 

ovlivňuje ţivotní prostředí a jak je tato činnost s ohledem na ţivotní prostředí 

zlepšována. 

 Vedení společnosti se zavazuje při svých činnostech školit a vést pracovníky 

k dodrţování platných zákonů a nařízení v oblasti ţivotního prostředí a 

k neustálému zlepšování a k prevenci negativních vlivů na ţivotní prostředí. 
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 Společnost ctí ekologii krajiny s maximálním úsilím o ochranu ţivotního prostředí 

při veškeré činnosti společnosti, zvláště při provozu na skládkách odpadů. 

Minimalizuje negativní vlivy na ţivotní prostředí vyplývající ze zajišťované 

činnosti. 

Vztahy s konkurencí   

 Společnost si počíná v konkurenčním boji čestně.  

 Společnost nepoškozuje reputaci konkurentů.  

 Společnost dbá na to, aby zaměstnanci ve styku s konkurencí respektovali 

důvěrnost obchodních informací či jinak důvěrných informací.  

 Společnost se nepokouší nečestnými způsoby získat informace o podnikání 

konkurentů.  

 Společnost nezneuţívá v ţádné formě své dominantní postavení na trhu.  

 

Uvedla jsem pouze některé z oblastí, které by měly v etickém kodexu zaznít. 

Ucelený a konečný kodex si společnost musí vytvořit sama, dle svých zásad. Při tvorbě 

jsem vycházela především ze dvou přiloţených dokumentů (Politika kvality, 

Environmentální politika systému řízení společnosti), které zmiňuji v kapitole 6.3.  
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Závěr 

Společenská odpovědnost firem je například v Německu, Finsku, Nizozemí, USA 

či Velké Británii povaţována za naprostou samozřejmost. I přes skutečnost, ţe je téma 

odpovědnosti ve světě velmi diskutovaným, společnosti v České republice vědí, ţe tento 

fenomén existuje, ale málokterá ho dokáţe správně definovat a tím pádem i realizovat ke 

svému prospěchu. Vychází to z chybné představy, ţe společensky odpovědná firma je 

kaţdá, která se svou činností podílí na sponzoringu či jiných dobrovolných akcích. 

Největším problém tedy zůstává to, ţe firmy realizují CSR aktivity pouze v jednotlivých 

oblastech a nepojímají systém CSR komplexně. Malý počet těch, které vědí, co skutečně 

pojem společenské odpovědnosti obnáší, dává okolí najevo, ţe jsou loajální a 

konkurenceschopnou firmou, vytvářející příznivé podmínky pro své zaměstnance, 

zákazníky a v neposlední řadě má zájem o ţivotní prostředí. Angaţují se tedy ve všech 

třech oblastech CSR – sociální, ekonomické a environmentální. Společnost hlásící se 

k CSR se zajímá o názor dodavatelů, odběratelů, veřejnosti, médií a všech ostatních 

subjektů, které se na její činnosti podílejí, vyuţívají tím všechny moţné zdroje.  

Ve své práci jsem analyzovala stávající aktivity CSR ve společnosti OZO a 

přiřadila je jednotlivým oblastem CSR. Společnost OZO byla v jedné z oblastí společenské 

odpovědnosti uţ dvakrát oceněná na krajské úrovni, takţe není pochyb, ţe svou 

odpovědnost pečlivě buduje a věnuje se souvisejícím aktivitám. V průběhu vypracovávání 

diplomové práce získala společnost OZO certifikát Partnera Nadace společenské 

odpovědnosti. Přesto všechno zde chybí jakýsi ucelený systém a koncepce, která by tomu 

všemu dávala jasný řád.  

Mým prvním doporučením je vytvoření týmu pracovníků zabývajících se 

systematickým řízením společenské odpovědnosti. Tento tým bude zodpovídat nejen za 

vytvoření etického kodexu, ale i za plnění jeho zásad a pravidelné vyhodnocování tohoto 

plnění. Dalším doporučením je jednoznačně vytvoření etického kodexu, který bude pro 

společnost velkým přínosem, protoţe vytvoří chybějící základ pro vybudování systému 

CSR. Za jistý předpoklad beru to, ţe ve společnosti funguje odborová organizaci OS 

UNIOS, která by při sestavování toho kodexu měla hrát klíčovou roli. Pokud se sami 

zaměstnanci zapojí do sestavování obsahu kodexu, bude pro ně snáze přijatelný a rychleji 

se mu přizpůsobí. Před tímto krokem však musí společnost dostat pojem CSR do povědomí 
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svých zaměstnanců, aby byli informováni, co se jejich podnik vlastně snaţí vybudovat a 

jakým způsobem to ovlivní jejich práci.  

Plánovaný dotazníkový průzkum mezi firmami, který byl součástí mé práce, se 

bohuţel nedočkal velké odezvy. Z odeslaných 80 dotazníků se jich vrátilo zpět pouhých 

14, coţ přisuzuji malému zájmu firem spolupracovat. Nebylo tedy objektivní z tak malého 

počtu vyplněných dotazníků vyvozovat jakékoli závěry.  

Diplomová práce byla i pro mě přínosem v podobě načerpání zcela nových 

poznatků o společenské odpovědnosti firem. Zjistila jsem, ţe podnikání není jen o vlastním 

profitu, ale i o tom sníţit působení nepříznivých vlivů na ţivotní prostředí a o mnoha 

dalších skutečnostech, které se systémem CSR souvisejí. 
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Seznam zkratek 

 

AA 1000  Accountability/Assurance Standard 

BLF   Business Leaders Forum 

BOZP  Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

CSR   Corporate Social Responcibility, Společenská odpovědnost organizací 

CO2  Oxid uhličitý  

DJSI   Dow Jones Sustainability Index 

EFQM  European Foundation for Quality Management 

EMAS  Eco-Management and Audit Schneme 

EMS   Evnironmental Management System 

ETHIBEL  Ethibel Duality Label, sociální audity 

EU   Evropská unie 

FTSE4  Burzovní index, pouţívaný zejména ve Velké Británii 

GRI   Global Reporting Initiative 

IBLF   International Business Leaders Forum 

ISO   International Organization for Standardization 

OECD  Organization for Economic Cooperation and Development 

OHSAS  Occupational Health and Safety Management Systems  

OS UNIOS  Odborový svaz UNIOS 

OZO   OZO Ostrava s.r.o. 

SA   Social Accountability 

SAN   Social Audit Network 

TAZSMO  Technické a zahradní sluţby města Ostravy 

TDO   Třídění domovního odpadu 

TKO   Tuhý komunální odpad 

ZAZSMO  Zemědělské a zahradní sluţby města Ostravy 

ŢP   Ţivotní prostředí 
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Příloha č. 1 

 

 

 
OSTATNÍ FIRMY                                                                                                

 
AUTOCONT CZ A.S. info@autocont.cz 

ALPINE STAVEBNÍ SPOLEČNOST CZ, S.R.O. asfalt@alpine.cz 

ARCELORMITTAL OSTRAVA A.S. vera.breiova@arcelormittal.com 

BEXTRA S.R.O. tomis@bextra.cz    

BIOCEL PASKOV A.S. office.biocel@lenzing.com 

BONATRANS GROUP a.s. rprochazkova@bonatrans.cz 

BOCHEMIE a.s. Barbara.Matuszynski@bochemie.cz  

BORSODCHEM MCHZ, S.R.O. jgrim@bc-mchz.cz 

BYTOSTAV PORUBA A.S. sevcik@bytostav.cz 

BYTPRŮM, VÝROBNÍ DRUŽSTVO V OSTRAVĚ info@bytprum.eu 

CROMODORA WHEELS S.R.O. l.glogar@autoklastr.cz   

DALKIA ČESKÁ REPUBLIKA, a.s. info@dalkia.cz 

DIAMO, STÁTNÍ PODNIK ODŠTĚPNÝ ZÁVOD 
ODRA 

odra@diamo.cz 

DOPRAVNÍ PODNIK OSTRAVA A.S. dpored@dpo.cz 

EIFFAGE CONSTRUCTION ČR eiffage@eiffage.cz 

ELVAC A.S. info@elvac.eu 

EVRAZ VÍTKOVICE STEEL, A.S. 
michal.bastinsky@cz.evraz.com marketing 
press@cz.evraz.com tiskový mluvčí 

FERRAM, a.s. lada.kocianova@ferram.cz 

FAKULTNÍ NEMOCNICE OSTRAVA petr.rudzki@fno.cz marketing 

ODPADÁŘSKÉ FIRMY 

ASA ostr@asa-cz.cz 

AVE – CZ frydlant@avecz.cz 

MARIUS PEDERSEN mpostrava@mariuspedersen.cz  

SITA CZ infofm@sita.cz 

RUMPOLD ostrava@rumpold.cz 

TECHNICKÉ SLUŽBY KARVINÁ tsk@tsk.cz 

TECHNICKÉ SLUŽBY HAVÍŘOV tsh@tsh.cz 

FRÝDECKÁ SKLÁDKA blahutova@frydeckaskladka.cz 

VAN GANSENWINKEL ostrava@vangansewinkel.cz 
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FIRESTA-FIŠER, REKONSTRUKCE, STAVBY A.S. stupka@firesta.cz 

HOMOLA a.s. sekretariat@homola-as.cz 

HPF CLEAN, s.r.o info@hpfclean.cz 

HRABOSS, a.s. hraboss@cmail.cz 

HOCHTIEF CZ A.S., DIVIZE MORAVA morava@hochtief.cz   

JTA – HOLDING, SPOL. S R.O. jta@jta.cz 

KHK FRANTIŠEK KOSTOLÁNY  khk-stavby@volny.cz 

KOTOUČ ŠTRAMBERK, spol. s.r.o. podatelna@kotouc.cz 

KREMATORIUM OSTRAVA, A. S.  reditel@krematoriumostrava.cz  

MERKO CZ, a.s. merko@merko.cz 

MASSAG, a.s. massag@massag.com 

MĚSTSKÁ NEMOCNICE OSTRAVA, P.O. patrik.neuwirth@mnof.cz 

MAYR-MELNHOF HOLZ PASKOV S.R.O. 
paskov@mm-holz.com 
barbora.lysa@newsocrat.cz tisková mluvčí 

MALBEL Plus, s.r.o. malbel@malbel.cz 

MG Odra Gas, spol. s r.o. mgog@mgog.cz 

NEMOCNICE HAVÍŘOV 
renata.hruba@nsphav.cz sekretariát 

jana.zlattnerova@nsphav.cz tisková mluvčí 

OKD, a.s. vladislav.sobol@okd.cz 

OSTRAVIA TRADE, a.s. sekretariat@ostravia.cz 

OSTRAVSKÉ VODÁRNY A KANALIZACE, a.s. info@ovak.cz 

OSTRAVSKÉ KOMUNIKACE, A.S. 
hruby@okas.cz   reklama 
lycka@okas.cz   ředitel 

OSTRAVSKÉ VÝSTAVY, a.s. 
petra.filipova@cerna-louka.cz   marketing 
sekretariat.ovas@cerna-louka.cz 

ODS - Dopravní stavby Ostrava, a.s.(Eurovia) blanka.buresova@eurovia.cz 

OHL ŽS, a.s. zeleznice@ohlzs.cz 

OSTRAVSKÉ MĚSTSKÉ LESY, S.R.O. oml@ostravskelesy.cz 

PLAKOR CZECH, s.r.o. bajerova@plakor.cz 

PIVOVAR OSTRAVAR ostravar@starbev.com 

PARS KOMPONENTY S.R.O. hirschova@parskomponenty.cz sekretariát 

SIPOSAN s.r.o. dagmar.trncakova@siposan.cz 

SV UNIPS s.r.o. svunips@svunips.cz 

SEVEROMORAVSKÁ PLYNÁRENSKÁ, A.S. info@rwe.cz 

SEVEROMORAVSKÉ VODOVODY A KANALIZACE 
OSTRAVA A.S. 

smvak@smvak.cz 

SILNICE doprava s.r.o. zhuspek@mujbox.cz 

Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, 
s.r.o. (SAREZA) 

 
pgavendova@sareza.cz 

SPRÁVA ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ CESTY, S.O. adamecja@szdc.cz 

STAVIA, silniční stavby a.s. stavia@stavia.cz 

STAVOS STAVBA A.S. stavos@stavos-stavba.cz 

STRABAG a.s. strabag.ostrava@strabag.com 

ŠKODA VAGONKA a.s. jiri.mlejnek@skoda.cz 

THERM, spol. s r.o. therm@therm.cz 

TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s. Public.Relations@trz.cz 

TATRA, a.s. marketing@tatra.cz  

TONAK a.s. tonak@tonak.cz 

ŽDB GROUP a.s. info@zdb.cz 
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VAMOZ - servis, a.s. vamoz@vamoz.cz 

V-NASS, spol. s r. o. pavel.pracny@v-nass.cz 

VS - Invest a. s. vsinvest@vsinvest.cz 

VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. ova@arena-vitkovice.cz 

VÍTKOVICE HOLDING, a.s. predseda.predstavenstva@vitkovice.cz    

VÍTKOVICKÁ NEMOCNICE A.S. ivana.novosadova@nemvitkovice.cz 

VOKD, a.s. maluchova@vokd.cz 
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Příloha č. 2 

a)  

DOTAZNÍK SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI FIRMY 

 

Dobrý den,  

 

máte před sebou dotazník slouţící jako podklad pro sepsání diplomové práce. 

Předem děkuji za vyplnění, s pozdravem autorka dotazníku Bc. Barbora Kopcová, 

studentka VŠB-TUO. 

 

1. Znáte pojem společenská odpovědnost firmy? 

   ano / ne  

 

2. Slyšeli jste o ceně hejtmana moravskoslezského kraje za společenskou odpovědnost? 

   ano / ne  

  

3. Pokud ano, zapojili jste se do této ceny hejtmana? 

   ano / ne  

 

4. Z následujících moţností prosím vyberte aktivity, které Vaše společnost provozuje nad 

rámec platné legislativy ţivotního prostředí: 

vybrané označte  

 

o  demontáţ elektrozařízení včetně předání vyuţitelných sloţek k následnému vyuţití, 

o  třídění objemného odpadu, 

o  energetické vyuţití spalitelných sloţek odpadu, 

o  energetické vyuţití skládkového plynu, 

o separace plastů a skla, 

o separace nápojového kartonu, 

o separace odpadu na pracovištích společnosti, 

o kompostování biologicky rozloţitelného odpadu, 

o školení zaměstnanců v oblasti ochrany ţivotního prostředí, 

o veřejné akce se zaměřením na zodpovědné nakládání s odpady pro širokou veřejnost, 
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o  výukové centrum v rámci společnosti pro mladou generaci (např. školky, školy), 

o projekty v oblasti rozšiřování separovaného sběru odpadu, 

o jiné moţnosti (prosím napište zde): 

…………………………………………………………………………………………… 

 

5. Jaká je nejdůleţitější aktivity vašeho podniku v oblasti společenské odpovědnosti? 

prosím napište ji 

…........................................................................................................................................ 
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b)  

DOTAZNÍK SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI FIRMY 

 

Dobrý den,  

 

máte před sebou dotazník slouţící jako podklad pro sepsání diplomové práce. 

Předem děkuji za vyplnění, s pozdravem autorka dotazníku Bc. Barbora Kopcová, 

studentka VŠB-TUO. 

 

2.  Znáte pojem společenská odpovědnost firmy? 

   ano / ne  

 

3.  Je vaše firma společensky odpovědná? 

ano / ne  

 

4. Pokud ano, jaká je nejdůleţitější aktivita Vašeho podniku v oblasti společenské 

odpovědnosti? 

prosím napište jí 

.............................................................................................................................. 

 

5. Dle jakého kriteria si vybíráte poskytovatele sluţeb odpadového hospodářství? 

jednotlivým kritériím přiřaďte známky 1-5, kdy 1 = nejdůležitější až 5 = nejméně 

důležitý 

 

o předloţené reference (certifikace)  ........ 

o cena      ........ 

o pohodlnost řešení    ........ 

o smluvní podmínky (garance)   ........ 

o komplexnost sluţeb    ........ 

 

4.   Jakého nyní Vaše firma vyuţíva poskytovatele sluţeb odpadového hospodářství? 

prosím napište jej 

...................................... 
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Příloha č. 3 

 

Předmět činnosti:  

 

 výroba kartáčnického a konfekčního zboţí, deštníků a dalších výrobků 

zpracovatelského průmyslu 

 výroba plynu 

 distribuce plynu 

 pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor poskytovaný spolu se základními 

sluţbami zajišťujícími jejich řádný provoz 

 silniční motorová doprava nákladní 

 podnikání v oblasti nakládání s odpady mimo nebezpečných 

 koupě zboţí za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 

 podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady 

 opravy motorových vozidel 
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Příloha č. 4  

Firemní časopis OZON vychází 4x ročně ve spolupráci s PR agenturou Dativ (M. 

Václavková). V r. 2010 rozšířen počet stran z osmi na dvanáct. cena 1 čísla - 64 tis. Kč. 
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Příloha č. 5 

 

Podpora kulturních a sportovních akcí v regionu v r. 2010 

Kultura 

- Danceworld 2010     100 tis. Kč 

- plesy      

(Slezská Ostrava, Vítkovice, Jih,  

Mor. Ostrava a Přívoz, Poruba,  

Fulnek)    54 tis. Kč 

 - LÉTO!!! OSTRAVA!!!   45 tis. Kč 

- Colours of Ostrava     38 tis. Kč 

- Den Ruska      27 tis. Kč 

- Janáčkovy Hukvaldy  20 tis. Kč 

- Festival dřeva   20 tis. Kč 

- obecní slavnosti   10 tis. Kč 

(Lhotka, Šenov ) 

- taneční klub Jarky Calábkové 10 tis. Kč 

celkem    324 tis. Kč 

 

Sport 

- Extraliga ledního hokeje  151 tis. Kč 

- ME ve stolním tenise Ostrava 100 tis. Kč 

- Vánoční kluziště SAREZA  37 tis. Kč 

- BK Snakes    15 tis. Kč 

- TJ Sokol Hrabůvka   12 tis. Kč 

- Koupaliště SAREZA  7 tis. Kč 

- Sledge Hockey Studénka  5 tis. Kč 

celkem    327 tis. Kč 
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Příloha č. 6 

Osvětová kampaň Ostraváci sobě - billboardy, kampaň v dopravním podniku, inzerce 

v tisku  
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Příloha č. 7 

OZO Ostrava s.r.o. 
Frýdecká 680/444 

719 00 Ostrava 
                           
Pro zabezpečení trvalého rozvoje  společnosti,  zajištění  potřebné  kvality a uspokojení 

poţadavků zákazníků a nabídky ekonomicky, ekologicky a sociálně přijatelných sluţeb je 

vedením společnosti 

 OZO Ostrava s.r.o. stanovena následující 

 

Politika kvality  
 
1. Činnosti pracovníků společnosti zajišťovat tak, aby v maximálně  

    moţné míře byly uspokojeny všechny poţadavky zákazníků. Cílem  

    všech činností společnosti je udrţení zákazníka a dosaţení rozšíření  

    okruhu zákazníků. Veškeré poţadavky zákazníků posuzovat z  

    hlediska moţností zabezpečení poţadované kvality, termínů a ceny  

    umoţňující optimální míru zisku. 

2. Materiály a dodávky potřebné pro činnost společnosti zajišťovat  

    pouze od prověřených a schválených dodavatelů, u kterých je  

    zaručena trvalá kvalita dodávek.  

3. Pro plnění úkolů ve společnosti vyuţívat kvalifikovaný personál,  

     zajišťovat jeho soustavné vzdělávání, odborný růst, školení a výcvik.    

4. K vytvoření podmínek pro zabezpečení potřebné kvality sluţeb,  

    vyuţívat odpovídající strojní zařízení a zajišťovat jeho technickou   

    způsobilost a obnovu v souladu s novými poznatky technického  

    rozvoje daného oboru. 

5. Hledat konkrétní realizace technologií k vyuţití odpadů jako  

     druhotných surovin a energií k dosaţení minimalizace ukládání  

     odpadů na skládky. 

6. Ctít ekologii krajiny s maximálním úsilím o ochranu ţivotního prostředí  

    při veškeré činnosti společnosti, zvláště při provozu na skládkách  

    odpadů. Minimalizovat negativní vlivy na ţivotní prostředí vyplývající  

    ze zajišťované činnosti. 

7. Průběţně zajišťovat hodnocení systému kvality, hodnocení kvality dodávek, schvalování 

a hodnocení dodavatelů a hodnocení spokojenosti zákazníků k analýzám a přijímání 

opatření pro trvalé zlepšování efektivnosti systému řízení kvality.  

                                                              

Ing. Karel Belda  

jednatel 

Ostrava                                                                         16. listopadu 2009 
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Příloha č. 8 

OZO Ostrava s.r.o. 
Frýdecká 680/444 

719 00 Ostrava 

 

Environmentální politika     

systému řízení společnosti 
 

          Vedení společnosti si plně uvědomuje, ţe při realizaci produktu a zajišťování 

činností a sluţeb společnosti, je nutno v maximální míře chránit ţivotní prostředí, zamezit 

a minimalizovat veškeré negativní vlivy na ţivotní prostředí, které z  činnosti mohou na ně 

působit. 

          V souladu s tímto vědomím stanovuje vedení společnosti následující 

„Environmentální politiku“, která zajistí bezpečnost, ochranu zdraví zaměstnanců a 

ochranu ţivotního prostředí proti negativním vlivům a přímo navazuje na „Politiku 

jakosti“. 

 

1. Veškerou činnost včetně realizace produktu a sluţeb řídit a zabezpečovat s ohledem na 

ovlivňování ţivotního prostředí, energetickou náročnost, výskyt moţných ekologických 

rizik, nehod a vlivů na ţivotní prostředí při provozu včetně likvidace produktu. 

 

2. Pravidelně zajišťovat analýzy vlivů činnosti společnosti na ţivotní prostředí a na základě 

analýz přijímat cíle k zlepšování a ochraně ţivotního prostředí. Minimalizovat negativní 

vlivy na ţivotní prostředí a rizika moţných nehod.  

 

3. Dodavatele externích sluţeb, surovin a materiálů pro realizaci produktu a sluţby 

společnosti hodnotit z hlediska kriterií jejich vlivů na ţivotní prostředí a tato kriteria 

zahrnout do kriterií pro jejich výběr. 

 

4. Pracovníky a veřejnost průběţně seznamovat s tím, jak činnost společnosti ovlivňuje 

ţivotní prostředí a jak je tato činnost s ohledem na ţivotní prostředí zlepšována. 

 

5. Vedení se zavazuje při svých činnostech školit a vést pracovníky k dodrţování platných 

zákonů a nařízení v oblasti ţivotního prostředí a k neustálému zlepšování a k prevenci 

negativních vlivů na ţivotní prostředí. 

Ing. Karel Belda 

Jednatel 

Ostrava                                                                                 12. února 2008 
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Příloha č. 9 

 

 


