
   

 



   

  



   

 

 



   

 



   

Abstrakt 

 

Předmětem bakalářské práce „Společenská odpovědnost firem“je definovat 

strategický záměr CSR, popsat všechny pilíře CSR, ekonomické, sociální a 

enviromentální a jejich vliv na konkurenceschopnost firmy.Dále objasnit teoretická 

východiska, která se vztahují k problematice společenské odpovědnosti firem 

průmyslových podniků. 
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Abstract 

The subject of the thesis „Corporate social responsibility’s to define a strategic 

plan for CSR, CSR describe all the pillars, economic, social, environmental and 

their impact on the competitiveness of firms. Furthermore, to clarify the 

theoretical bases those apply to issues of corporate social responsibility in 

industrial enterprises. 
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Úvod 

Dnešní doba nám nabízí nebývalé možnosti. Žijeme v době ekonomického růstu, který 

nám přináší velké příležitosti pro zvyšování blahobytu a kvality života. Zákazníci jsou čím dál 

náročnější a požadují stále kvalitnější a propracovanější výrobky a  služby. Díky novým 

požadavkům zákazníků se vyvíjí nové technologie, rozšiřují se podniky, vznikají národní 

korporace, probíhá globální transfer kapitálu. Konkurence nutí firmy snižovat své náklady a 

proto velké podniky přesouvají své výrobní linky do rozvojových zemí, kde využívají levnou 

pracovní sílu a ničí životní prostředí. Po celém světě dochází k přečerpání přírodních zdrojů, 

znečišťování, globálnímu oteplování a za vším stojí nezodpovědné chování jednotlivců, 

malých mocenských skupin, či velkých korporací. Nejen malé organizace, ale i velké mocné 

mezinárodní korporace jsou dnes vyzývány ke změnám ve způsobu myšlení a vedení podniku, 

k využívání šetrných technologií a provádění činností,  které šetří nebo mají minimální dopad 

na životní prostředí. Je nutné najít a realizovat taková řešení, která budou kompromisem mezi 

ekologickými, sociálními a ekonomickými aspekty. 

 Role firem se v posledních letech změnila. Lidé už ji nevnímají jen jako  producenty 

výrobků a služeb, s jediným cílem maximalizovat zisk. Předpokládají, že budou plnit 

požadavky i v dalších oblastech a tím je životní prostředí, podpora a rozvoj společenských 

aktivit. Aby byla firma v dnešní době dlouhodobě a trvale úspěšná, musí naplnit očekávaní 

své okolní komunity. A tím je společenská odpovědnost podniků, kdy podnik se chová nad 

rámec legislativy. Řídí se etickými standardy a snaží se minimalizovat negativní dopady své 

činnosti na životní prostředí. 

Společensky odpovědná organizace se řídí etickými standardy  a snaží se mimo jiné 

minimalizovat negativní dopady své činnosti na životní prostředí. Společenská odpovědnost 

se může stát velkou konkurenční  výhodou pro ty organizace, které se chovají ekologicky 

odpovědným způsobem. Aby byla organizace v dnešním globálním světě dlouhodobě 

úspěšná, musí kontinuálně plnit nová očekávání svého okolí. 
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1 Vývoj společenské odpovědnosti firem Corporate Social 

Responsibility  

 

Americký průmyslník Andew Carnegie vyslovil na konci 19. stol. myšlenku, že bohatí 

lidé mají morální povinnost dělit se s ostatními o svůj majetek. Domníval se, že veškeré 

jmění, které přesahuje potřeby rodiny, by mělo být určeno pro blaho společnosti. Tato 

bohulibá myšlenka se stala základem obsáhlého principu, jenž se v 60 letech začal označovat 

jako  „Společenská odpovědnost firem“ (SOF). [4]  

V průběhu 90.let se ustálilo slovní spojení Corporate Social Responsibility (CSR) 

Ačkoliv se koncept společenské odpovědnosti firem (dále jen CSR) vyvíjí od 70 let, 

neexistuje pro něj žádná jednotná definice. Toto je dáno skutečností, že společenská 

odpovědnost firem nemá žádné konkrétní vymezující hranice a je založena na 

dobrovolnosti.[20] 

 

Za zlomový rok je pokládán rok 1953, kdy Bowen vydává svou knihu Social 

Responsibilites of the Businessman, ve které uvádí první definici společenské 

odpovědnosti.[6] 

V 60 letech se  definice upřesňuje a doplňuje, že organizace,  které plní jen základní 

legislativní požadavky a neplní ekonomické a společenské závazky, není společensky 

odpovědnou  firmou. McQuire je zastáncem toho, že podnik má i závazky ke společnosti , 

které jdou nad rámec, jeho závazků ekonomických a zákonných. Tím vlastně naráží na 

Železný zákon formulovaný  Davisem, který říká, že společnost propůjčuje podniku určitou 

pravomoc  a ta mu může být odebrána, pokud nebude dlouhodobě naplňovat očekávání 

společnosti.[2] 

 

V roce 1979 navrhl Careoll definici CSR, která je založena na čtyřech  pilířích 

odpovědnosti: odpovědnost ekonomickou, odpovědnost legislativou, etickou a dobrovolnou. 

 Ekonomická zodpovědnost   povinnost firem uspokojovat potřeby trhu a zhodnocovat 

investice vlastníků; 

 Zákonná zodpovědnost – povinnost firem dodržovat lokální legislativu; 

 Etické zodpovědnosti – povinnosti firem chovat se v souladu s očekáváními 

společnosti, které nejsou legislativně upravena; 
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 Dobrovolná zodpovědnost – dobrovolné/filantropické/ závazky, které nejsou 

společnosti očekávané. 

V roce 1984 Freeman obohatil CSR o koncepci stakeholderů (viz kapitola 4), kde 

popisuje podnikatelskou realitu a identifikuje důležité skupiny, které podnik ovlivňují. Tím 

naznačil mnoha manažerům, kteří měli zájem aplikovat CSR, kterým směrem se mají ubírat a 

vůči komu mají být zodpovědní. CSR podporují osobnosti jako jsou Berle, Drucker, Maya  

jejichž názory můžeme najít v tzv. Petitově syntéze, ze které vyplynulo, že průmyslová 

společnost čelí vážným lidským a společenským problémům způsobených především 

vznikem velkých korporací a manageři musí řídit aktivity podniku takovým způsobem, aby 

dané problémy vyřešili nebo je  alespoň zmírnili. [2]  

 Kritickým postojem  proti CSR vystupuje Friedman, který tvrdí, že prioritou pro 

podnik  je tvorba zisku pro vlastníky a manageři, kteří zapojují podnik do společensky 

prospěšných aktivit např.dárcovství, rozvoj komunity, okrádají vlastníky, jelikož na podnik 

uvalují tzv. samozvané daně, které snižují zainteresovaným stranám „stakeholderům " 

výnosy. 

I když  se problematikou CSR zabývá od 90 tých let 20.století i samostatná Evropská 

komise, výraznější aktivity zde můžeme zaznamenat až od roku 2001, kdy vydává tzv. 

Zelenou knihu, kde lze najít i první evropskou definici CSR.[6] 

 Tato definice je postavena na tzv.triple bottom line, kdy podnik musí při plnění svých 

cílů brát v úvahu i dopady své činnosti na životní a společenské prostředí. 

 

1.1 Definice CSR 

Pojem společenská odpovědnost firem je českým překladem anglického výrazu 

Corporate Social Responsibility, pro který používáme zkratku CSR. Je vymezen jako 

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

společnosti, ve které podnikají.[12] 

 

Jde tedy o chování, které jde nad rámec regulace pomocí běžných zákonů a během 

několika desetiletí vzniklo několik významných iniciativ na globální i evropské úrovni, které 

koncepty nejen definovali, ale taky utvářely a dotvářely.[4] 
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Tři nejznámější definice CSR 

 

„CSR je dobrovolné integrování sociálních a ekologických hledisek do každodenních 

firemních operací a interakcí s firemními stakeholders. " 

                                                            Evropská unie(Zelená kniha) 

 

„CSR je kontinuální závazek podniků chovat se eticky, přispívat k ekonomickému růstu  

a zároveň se zasazovat o zlepšování kvality života zaměstnanců a jejich rodin, stejně 

jako lokální komunity a společnosti jako celku.“ 

                                                           World Business Council for Sustainable Development 

 

„CSR je způsob podnikání, který odpovídá či jde nad rámec etických, zákonných, 

komerčních společenských očekávání.“ 

                                                             Business for Social Resposibility   

 

Většina definic společenské odpovědnosti podniků požaduje po organizaci, aby se 

chovala společensky zodpovědně k zaměstnancům, zákazníkům, dodavatelům, místním 

komunitám, životnímu prostředí atd. Je třeba si uvědomit, že primárním cílem podnikání je 

tvorba zisku pro vlastníky, takže i tyto aktivity se musí organizaci vyplatit.[5] 

 

1.2 CSR v ČR  a role států při propagaci konceptu CSR 

V  naší kultuře se mezi první  organizační formy spojování lidí za účelem zvýšení 

efektivity své práce patří cechy. Základem organizace cechů byla ochrana a zvyšování 

odbornosti jednotlivých mistrů, kteří pracovali samostatně. Měli u sebe učně, tovaryše, kteří 

se od svých mistrů učili, aby mohli později samostatně pracovat. Mezi další úlohy cechů 

patřila ochrana sociálního postavení mistrů cechu. Cechy vyvinuli ve své době efektivní 

systém předávání znalostí o jednotlivých řemeslech, organizaci řemeslné výroby  a  vlastně 

položili základy společenské odpovědnosti. Společenská odpovědnost se realizovala v dobré 

výuce mistrů i tovaryšů, projevovala se v solidaritě  k ostatním členům vlastního cechu  ale i 

jiných cechů a projevovala se i  v odpovědnosti vůči městu, v kterém mistři působili.[1] 

(vlastní překlad) 
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V dnešním českém prostředí můžeme mluvit pouze o částečném rozvinutí konceptu 

společenské odpovědnosti podniků. Ve větší míře podniky realizují svoje aktivity směrem 

dovnitř podniku. Preferují zejména péči o zaměstnance, včetně péče o jejich vzdělání. Silným 

motivem je především přilákání a udržení kvalitních pracovníků s ohledem na současný vývoj 

poptávky a nabídky na trhu práce. Směrem ven jsou aktivity mnohem menší.[6] 

 

Na základě  provedených analýz a průzkumu(např. sdružení Business Leaders Forum, 

GARDE, 2006 2007)   lze popsat současný stav CSR  v České republice následovně: 

 Nízké podvědomí o rozsahu oblasti CSR (vnímání často zúženo na etické chování 

firem a filantropii); 

 Nesystémový přístup firem ke konceptu CSR (různorodost a neprovázanost aktivit, 

chybí strategie, cíle a měřítka, není delegována odpovědnost, za CSR jsou pokládány 

příležitostné ad hoc aktivity firem); 

 Politika CSR je ve firmách zaměřena spíše dovnitř (vzdělávání a sociální výhody pro 

zaměstnance); 

 Firmy deklarují především etické kodexy a aktivity v oblastech ochrany životního 

prostředí a dárcovství; 

 Záměna aktivit CSR za marketingové aktivity (prezentace firmy a jejich produktů)či 

dokonce za činnosti vyplývající z legislativy; 

 Nedostatečná podpora a uplatňování CSR ze strany veřejného sektoru; 

 Nízká mediální podpora problematiky CSR včetně malé osvěty přínosu organizací 

zabývajících se CSR (nedostatečná informovanost veřejnosti). 

Chceme li v ČR dosáhnout trvalého zavedení stěžejních principů CSR do 

každodenní praxe podnikatelského sektoru, aby se mohly stát dlouhodobě nedílnou 

součástí podnikatelských strategií či vizí, neměli bychom v žádném případě podlehnout 

tomu, že je nutné věnovat pouze informační a propagační rovině odpovědnosti. Stejně tak 

by bylo velmi nekoncepční a nesprávné věřit tomu, že se o další rozvoj a rozšíření 

myšlenek CSR do běžných podnikatelských zvyklostí v ČR zaslouží pouze nevládní 

organizace a iniciativy či nadnárodní korporace podnikající u nás. Naše vláda musí 

zahrnout  principy CSR do své vládní politiky, která by mohla být koordinována 

např.prostřednictvím ministra pro společenskou odpovědnost (jako je tomu ve Velké 

Británii).[5] 
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1.3 CSR v zemích Evropské unie 

Snad každá organizace přímo či nepřímo zasahuje svojí činností do životního 

prostředí. Mnoho organizací nepůsobí jen ve svém regionu ani na území jednoho států, ale 

vyváží své výrobky, služby do okolních zemí či do zemí třetího světa. V zahraničí nakupují 

suroviny, polotovary, staví pobočky, provozovny nebo investují do jiných podniků. A tím 

nevědomky zasahují  na celosvětové životní prostředí. Evropská unie už od začátku 

devadesátých let výrazně propagovala partnerskou mezisektorovou spolupráci a otevřený trh, 

v jehož rámci mají všechny skupiny společnosti šanci se uplatnit.[20]  

 

V roce 1996 vznikla  organizace s názvem CSR Europe, která je evropskou centrálou 

na problematiku CSR. Jejím posláním je zajišťovat propagaci, vzdělávání a poradenství 

v dané oblasti, dále pak fungovat v rámci Evropy jako referenční bod shromažďovat poznatky 

a příklady. CSR Europe má 65 členů z řad největších světových firem a 18 partnerských 

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

Nejvíce diskutovanou otázkou v současnosti je, zda CSR posuzovat i externě, či nikoli. Interní 

hodnocení není problém, řada aspektů z oblasti CSR je součástí mezinárodních standardů, 

nejčastěji řady ISO.např.: 

 ČSN ISO 14001:2005 Systémy enviromentálního managementu  Požadavky 

s návodem na požití:Norma pojednává o Enviromentálním managementu, 

tj.managementu“týkajícím se životního prostředí“; 

 SA 8000:2001 Social Accountability  norma se věnuje tématům práce dětí, nucené 

práce nebo zdraví a bezpečnost při práci; 

 ČSN OHSAS 180001:2008  Systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci Požadavky a směrnice pro zavádění:Nová norma přináší efektivní způsob řešení 

některých problémů a přísnějších požadavků v systémech BOZP (často se vztahujících 

k aspektům souvisejících s oblasti CSR).[6]  

 

Dalším mezníkem pro evropský rozsah CSR se stal Lisabonský summit v březnu 

2000, na němž vrcholní představitelé Evropské unie poprvé přímo „apelovali na firemní smysl 

pro společenskou odpovědnost“ a shodli se na nutnosti strategické podpory rozvoje 

společenské odpovědnosti firem po celé Evropě. Zde byl  také vyhlášen cíl přeměnit do roku 

2010 Evropskou unii v nejvíce konkurenceschopný  region světa ve znalostně orientovanou 
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ekonomiku schopnou dosahovat udržitelného růstu a nabízejíc více kvalifikovaných 

pracovních míst.[4,20]  

Lisabonská smlouva vytváří základní institucionální rámec pro chování korporací na 

trhu EU. 

Na Lisabonský summit navázalo několik dalších iniciativ: 

 Zelená kniha, kterou v červnu 2001 vydává Evropská komise  s podtitulem 

„Promoting a European Framework for Corporate Social Responsibility ", zde se poprvé 

objevuje první EU definice CSR. 

 CR Business Marathon, listopad 2001, série víc jak 14 konferencí za podpory 

Evropské komise,  které již proběhly v řeckých Athénách, jejichž cílem je seznámit 

s tématikou společenské odpovědnosti firem představitelé komerční sféry.  

 V červenci 2002,  Evropská komise oznámila svůj záměr zřídit fórum s cílem podpořit 

sociální odpovědnost podniků prostřednictvím zvyšování úroveň chápání CSR, a podporu 

dialogu mezi podnikatelskou sférou, odbory, organizace občanské společnosti a dalších 

zúčastněných stran.[17] 

 Zaměstnaneckých vztahů (4 celkem, např.CEEP Eurocommerce); 

 Podnikatelských svazů  (4 celkem, např.CSR Europe , WBCSD); 

 Odborů(3 celkem, např.Eurocadres); 

 A nevládních organizací (7 celkem, např.Amnesty International, Green G8 či Platform 

of Europen Social NGOs).[21] 

 

Fórum CSR  European Multistakohelder Forum  v letech 2002 2004 prostřednictvím 

periodických kulatých stolů zasedali vedení zástupců orgánů EU také evropské svazy 

zaměstnavatelů, organizace podnikatelů, zaměstnanecké odbory i nevládní organizace. 

Důvodem vzniku Fóra CSR bylo propagovat transparentnost a inovativnost přístupu CSR a 

postupně napomáhat sbližování existujících iniciativ v této oblasti tím, že umožní výměnu 

zkušeností a best practices.[5] 

 

1.4 Společenská odpovědnost firem v mezinárodním kontextu 

I když je koncept  CSR  považován za čistě dobrovolnou iniciativu firem samých, 

velmi rychle se rozšiřuje i mezi nadnárodní organizace mimo soukromý sektor. Na popularitě 

získává také mezi četnými neziskovými organizacemi. První z iniciativ globálního dopadu 

vznikla v roce 2000 na půdě OSN pod názvem Globální dohoda OSN (UN Global Compact). 
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Jedná se o strategickou politickou iniciativu směrovanou k firmám, které se zavážou upravit 

své činnosti a strategie podle deseti univerzálně akceptovaných principů celkem ve čtyřech 

oblastech – v oblasti lidských práv, pracovního trhu, životního prostředí a boje proti korupci. 

Stručně řečeno, Globální dohoda OSN má soukromému sektoru pomoci s řízením v situaci 

rostoucích rizik i příležitosti v oblastech životního prostředí, sociální a správní oblasti.[4]  

 

 Globální podnikání bylo osloveno požadavkem začlenit tyto principy do svých 

dokumentů. Firmy, které přijaly tyto závazky, si uvědomují, že světový byznys hraje 

významnou roli při zlepšování ekonomických a společenských podmínek.[8] 

 
V téhle souvislosti se objevuje nový pojem Společenská odpovědnost korporací, která 

se utváří v interakci zájmu korporací a jednotlivých skupin stakeholderů. Společensky 

odpovědné korporace by se proto měly chovat tak, aby zohledňovaly potřeby nejen svého 

vnitřního, ale i vnějšího prostředí, přispívaly k trvale udržitelnému rozvoji, byly transparentní 

a napomáhaly celkovému zlepšování stavu společnosti. Odpovědné podnikání proto vyžaduje 

opuštění pohledu „profit only“ (orientace pouze na zisk) posun k celostnímu pohled na 

fungování podniku.[15]  

 

Druhou zásadní iniciativou je aktivita OECD v oblasti nadnárodních společností 

Směrnice OECD pro multinacionální společnosti (OECD Guidelines for Multinational 

Enterprises) z roku 2000 obsahuje soubor dobrovolných doporučení adresovaných 

multinacionálním korporacím. Ta pokrývají většinou oblasti obchodní/podnikatelské etiky 

včetně zaměstnaneckých a odvětvových vztahů, lidských práv, životního prostředí, 

zveřejňování informací, boje proti korupci, zájmu spotřebitele, vědy a techniky, konkurence a 

zdanění. 

 

Třetí iniciativou je Globální iniciativa ve výkaznictví (Global Reporting Initiative  

GRI). GRI je nezávislou organizací se sídlem v Amsterdamu, která si klade za cíl vytvořit 

důvěryhodný a uznávaný rámec pro tzv.výkaznictví o udržitelném rozvoji (sustainability 

reporting), použitelný pro organizace všech velikostí a zaměření, působící v jakémkoli oboru. 

Zahrnuje podávání zpráv o dopadech aktivit a rozhodování firem a jiných organizací v oblasti 

ekonomické, enviromentální (ekologické) a sociální (společenské). Součástí GRI jsou rovněž 

dokumenty, které pomáhají organizacím vytvářet jednotnou formu zprávy, na nichž se shodlo 

široké spektrum zainteresovaných subjektů z celého světa. 
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Čtvrtou  iniciativou, která je teprve v zárodku, je pokus o vytvoření mezinárodních 

standardů ISO na poli CSR. V současnosti hlavní normou, která by měla upravovat 

problematiku společenské odpovědnosti organizací, je norma ISO 26000. Norma ISO 26000 

není právně závazná, je tedy určena k dobrovolnému použití. Z toho rovněž vyplývá, že ISO 

26000 není vhodná pro účely certifikace, tvorby předpisů nebo pro použití v oblasti 

smluvních vztahů.[4] 
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2 CSR  a sociální vazby 

 

Právní předpisy, požadavky stanovené dalšími předpisy a požadavky, které jsou 

obsažené v kolektivních smlouvách, jsou minimálními požadavky pro organizace, zvláště 

s ohledem na zaměstnance. Z principu by se na zaměstnance mělo hledět jako na partnery 

organizace. Organizace určuje požadavky vycházející z pracovního práva, které jsou 

relevantní k její činnosti. Mezi ně patří: 

 pracovně právní legislativa (Zákoník práce a související zákony) ; 

 kolektivní smlouvy; 

 vnitropodnikové smlouvy; 

 existence zaměstnanecké reprezentace (zástupci zaměstnanců); 

 závazky s ohledem na informace poskytované zaměstnancům a jejich zástupcům; 

 zapojení zástupců zaměstnanců do rozhodovacích procesů; 

 bezpečnost a ochrana zdraví při práci. 

 

V oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci stanovují požadavky, vedle 

legislativních, některé systémy managementu, např. OHSAS 18001, které mohou být 

integrovány do systému managementu. To platí také o integrovaných systémech 

managementu zahrnujících podoblasti, jako jsou zajišťování kvality, ochrana životního 

prostředí, zdraví a bezpečnosti, kdy je potřeba zohlednit existující normy týkající se kvality, 

životního prostředí, stejně jako zákonných požadavků na ochranu zdraví a bezpečnost při 

práci, životní prostředí, a na ochranu osobních údajů.[16] 

 

 

2.1 CSR a postavení zaměstnanců v podniku 

Společenská odpovědnost firem  se dělí  v sociální oblasti na  dva proudy: interní, 

zabývající se péči firmy o své zaměstnance a externí  se týká zainteresovaných skupin 

(stakeholderů).  Mluvíme li o společenské odpovědnosti, máme na mysli, že firmy dělají něco 

dobrovolně navíc, tj.nad rámec zákona i pro své zaměstnance. Zaměstnanci jsou na firmě, v 

které pracují závislí. Je pro něj jediným zdrojem peněžního příjmu, který využívají 

k uspokojování svých potřeb. Práce nejen ovlivňuje jejich zdraví, ale také má vliv na jejich 

soukromí. Tento vztah však existuje i v opačném směru. Dlouhodobý úspěch firmy závisí na 
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kvalitě zaměstnanců,  kteří firmu řídí, vyrábí produkty nebo poskytují služby zákazníkům. 

Tito výkonní a kvalifikovaní pracovníci se stávají jedinou konkurenční výhodou firmy na 

tržním prostředí. Ale nikdy se nemůže firma obejít bez jejich motivace. 

 

 Základní potřeby zaměstnanců můžete zajistit i pouhým plněním legislativních 

povinností v zaměstnanosti, bezpečnosti a ochraně zdraví. Skutečnou vnitřní motivací jim 

však dá váš viditelný zájem o jejich profesní rozvoj a o spokojenost z práce i osobního života. 

A co získáte? Když v zaměstnancích vzbudíte upřímný zájem o podnik, získáte od nich více 

nápadů, větší nasazení a věrnost  a tím zvýšíte celkovou efektivitu podniku. Motivovaní 

pracovníci jsou stabilní, spokojená pracovní síla pomáhá budovat dobrou reputaci celého 

podniku. Zvýšíte pružnost podnikání, produktivitu pracovníků a sdílení neformálních 

znalostí.[12]  

 

Motivace zaměstnance je dána známou definicí Maslowovy hierarchie potřeb. Tato 

pyramida však může být transponována na pyramidu hierarchie motivace odměňování. Kde 

na první pozici v pyramidě odměňování jsou peníze, následují  prémie, benefity, vzdělání a 

konečná a nejvyšší příčka je kariéra. Peníze a prémie patří do základního stupně motivační 

pyramidy. Peníze a prémie jako finanční motivace jsou v dnešní době již nedostačující 

.Zaměstnanec si na zvýšení platu zvykne za 3 měsíce a motivační účinek tak 

polevuje.Systémy mimofinančního odměňování do Čech přinesly pobočky mezinárodních 

firem. Zaměstnavatelé v současné době  volí zaměstnanecké výhody (benefity) z několika 

základních skupin  zdraví, finance, kultura, sport, cestování, stravování. Pokud se rozhodne 

zaměstnavatel zavést systém benefitů, musí si nejprve zmapovat, co by jeho zaměstnance 

motivovalo.[6] 

 

2.1.1 Benefity 

Benefity neboli zaměstnanecké výhody jsou odměnou za  vykonanou práci neboli přilepšení 

ke mzdě. 

Stravenky  jsou nejvyužívanějším  a taky nejrozšířenějším benefitem v podnicích všech 

velikostí a struktur bez omezení pozice. 

Mobilní telefony – zaměstnanec, jenž má služební  firemní mobil, je skoro vždy k zastižení. 

Záleží jen na zaměstnavateli komu služební mobilní telefon poskytne, může to být manažer 

nebo  zaměstnanec na nižších pozicích. 
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Dovolená – ze zákona má zaměstnanec nárok na 20dní dovolené. Závisí jen na 

zaměstnavateli zda tuto dobu prodlouží. 

Sportovní využití – vstupenky na kulturní akce, sportovní využití. V rámci zvýšené péče o 

zdraví zaměstnanců, firma může poskytovat permanentky na plavání,  lyžování, možnost 

cvičit ve fitness centrech. a další. 

Volno při léčení – poskytnutí krátkodobého volna pro léčení je novým a ne příliš známým 

prvkem v oblasti benefitů v České republice. Zaměstnavatel může poskytnout  několik dní na 

léčení, které zaměstnanci proplatí. Tento přístup je výhodný jak pro zaměstnance, tak i pro 

jeho zaměstnavatele. V současné době zaměstnanec setrvává v zaměstnání i když  je nemocen 

a tím může ohrozit zdraví i svých spolupracovníků.  

Příspěvky – příspěvky zaměstnavatele na penzijní připojištění nebo zdravotní připojištění, 

které podporuje i česká legislativa. 

Mezi další benefity patří, poskytování nápojů na pracovišti, výrobky zaměstnavatele za 

zvýhodněnou cenu nebo dary. 

 

2.1.2 Vzdělání  a rozvoj lidského kapitálu 

O lidském kapitálu jako nehmotném aktivu, do kterého je třeba investovat a o který 

je třeba pečovat se hovoří od poloviny 20 století.  Sociální dimenze lidského kapitálu (sociální 

kapitál), pak spojuje vzdělání s lepším pracovním místem a vyšším příjmem a vytváří 

zajímavé a vlivné společenské vztahy a kontakty. Obecná definice lidského kapitálu, stejně 

tak jako řady dalších ekonomických pojmů, neexistuje, mezi nejběžnější definice však patří 

vymezení lidského kapitálu jako znalosti, dovednosti, zkušenosti a iniciativu vlastněnou 

jedincem. Vzdělání může sloužit, ke zvýšení lidského kapitálu. Čím víc se jednotlivec 

vzdělává, tím vyšší může být jeho produktivita. Zároveň je péče o zaměstnance v oblast 

vzdělávání významná a prospěšná pro existenci firmy samotné. Firmy si uvědomují význam 

péče o své zaměstnance. Vzdělávání zaměstnanců  je považována za jednu z klíčových aktivit 

v oblasti společenské odpovědnosti firem v roli sociálního pilíře.[7] 

 

V jazyce pracovního práva je možné nalézt dva pojmy,  které je třeba rozlišit. 

Prvním z nich je prohlubování kvalifikace, je to průběžné doplňování kvalifikace, kterým se 

nemění její podstata a která umožňuje zaměstnanci výkon sjednané práce. Zde patří také její 

udržování a obnovování. Toto je povinností každého zaměstnance, jejíž plnění 

prostřednictvím návštěv na školeních nebo studiu je zaměstnavatel oprávněn uložit. Náklady 
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hradí zaměstnavatel a zaměstnanci přísluší mzda. Druhým pojmem je zvýšení kvalifikace. To 

je v zákoníku práce definováno jako změna hodnoty kvalifikace včetně získání a rozšíření. 

Zvyšování kvalifikace je studium, vzdělání školení nebo jiná forma přípravy k dosažení 

vyššího stupně vzdělání. V tom případě přísluší zaměstnanci pracovní volno s náhradou mzdy 

ve výši průměrného výdělku. Další podmínky jsou uvedeny v §232 Zákoníku práce. Ostatní 

náklady na studium a školení(zejména školné,náklady na studijní materiály) ponese zpravidla 

zaměstnanec sám. Kvalifikaci si pracovník zpravidla zvyšuje z vlastního podnětu, např. 

s vidinou lepšího pracovního zařazení, vyššího platu, není však vyloučena ani pozitivní 

motivace za strany organizace, která svému pracovníkovi z organizačních či jiných důvodů 

nabídne jiné místo s požadavkem vyšší kvalifikace a pracovník nabídku přijme. [4] 

 

21.3 Rovné příležitosti v kontextu CSR 

Princip rovnosti příležitosti lze v firemní praxi v životě uvést v podobě následujících 

opatření, tyto principy jsou zakotveny v strategických dokumentech organizace, které jsou 

schválené vrcholovým managamentem. 

Nediskriminace při výběru pracovníků  pracovní místa jsou v inzertních novinách 

psány ve tvaru pro obě pohlaví projektový/vá  manažer/ka. Při výběru pracovníka se posuzují 

jen jeho individuální znalosti a nejsou mu kladeny otázky typu, kolik má dětí, jak často jsou 

nemocné.Otázky tohoto typu jsou v českém právu za zákona zakázány. Z vlastní zkušenosti 

znám , že zaměstnavatelé takové otázky při pohovoru kladou . 

Rovnost mezd   za stejnou práci stejná odměna. Firma dbá na dodržování zákonem 

zakotveného principu stejná odměna za stejnou práci (nebo za práci stejné hodnoty) bez 

ohledu na to, zda je pracovníkem muž či žena. Princip rovnosti mezd je v českém právu 

explicitně zakotven Zákonem o mzdě a zákonem o platu. Platové rozdíly však přetrvávají,  

ženy mají v průměru 11 12% nižší hodinové mzdy než muži.[8] 

Uplatňování flexibilních forem práce  hovoříme  li o flexibilitě v souvislosti se 

zaměstnáním,  myslíme tím obvykle flexibilní rozvržení pracovní doby, v praxi ale přicházejí 

v úvahu i jiné pracovní prvky flexibility ( formy práce), z nichž  mnohé v České republice 

zatím nejsou široce využívány (job rotation, job sharning, práce na kratší časový úvazek, 

homeworking, teleworking, agenturní zaměstnávání aj.). 

Job sharning – sdílení práce, o jedno pracovní místo se dělí dva zaměstnanci 

(výjimečně i více). Pokud se zaměstnavatel   dohodne se zaměstnanci a vyjde jim vstříc nad 

rámec zákonných povinností, přizpůsobí jim délku pracovního úvazku nebo rozvržení 
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pracovní doby dle přání zaměstnance, může se spoléhat na ochotu zaměstnanců při řešení 

pracovních úkolů. 

Rovné příležitosti jsou pevnou součástí mezinárodního i českého práva. V české 

legislativě jsou formálně ukotveny v Listině základních práv a svobod, dále pak v Zákoníku 

práce, Zákoně o zaměstnanosti, Zákoně o mzdě a Zákoně o platu. Jejich porušováním se 

zaměstnavatel vystavuje riziku soudních sporů a sankci ze strany úřadu práce a inspektorů 

práce až do výše 1000 000 Kč.[21]   

  

2.1.4 Rizikové skupiny na trhu práce 

V dnešní době na trhu práce kromě nerovné příležitosti žen a mužů, existuje i 

diskriminace ekonomicky aktivních osob , které mají zhoršené postavení na trhu práce.Jedná 

se o tyto rizikové skupiny: 

 Osoby o vyšším věku(+50) 

 Osoby s nízkým vzděláním (nevyučen) 

 Samoživitelé 

 Osoby se změněnou pracovní schopnosti 

Diskriminace z důvodu věku se nazývá ageismus a týká se jak starších, tak i 

mladých lidí. Pokud ztratí starší osoba zaměstnání,  tak na dnešním trhu práce,  těžko 

najde hned novou. Týká se to všech úrovní vzdělání. Společnost chápe starší osoby jako 

pomalé, staromódní, slabé . 

Osoby s nízkým vzděláním jsou nejpočetnější skupinou na primárním trhu práce. 

A počet nezaměstnaných se základním vzděláním se rok od roku zvyšuje. 

Samoživitelé mají  zhoršené  postavení na trhu práce a je způsobeno obavou 

zaměstnavatele, že osamělý rodič bude z důvodu péče o dítě na pracovišti často 

nepřítomen a čerpat paragraf. Tento postoj k osamělým rodičům lze považovat za 

diskriminující. Zaměstnavatel by měl dát osamělým rodičům stejnou šanci uplatnit se na 

trhu práce nebo nabídnout flexibilní pracovní dobu. 

Osoby se změněnou pracovní schopnosti V České republice je 503 000 osob se 

zdravotním postižením různého typu. Z toho celkem 75 % je nezaměstnaných. Ve 

spojitosti se zdravotně postiženými se setkáváme především s diskriminací nepřímou. Za 

nepřímou diskriminaci je považováno takové jednání, které nepřímo někoho 

znevýhodňuje oproti ostatním. V případě tělesně postižených to znamená např. tu 

skutečnost, že zaměstnavatel odmítne zavést taková opatření, která jsou nezbytná pro 
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vykonávání práce zdravotně postiženého. Zaměstnavatel tedy zdravotně postiženého 

nediskriminuje přímo, ale tím, že např. odmítne vybudovat bezbariérový přístup, čímž 

postiženého de facto odmítne zaměstnat. Podle nového zákona o zaměstnanosti č. 

435/2004 Sb. je povinností každého podniku s více než 25 zaměstnanci zaměstnat 

zdravotně postiženého člověka. Nezaměstná li podnik zdravotně postiženého, někdy to 

charakter práce ani neumožňuje, musí se ospravedlnit buď odběrem výrobků vyrobených 

v chráněných dílnách nebo odvodem do státního rozpočtu. Problém uplatnění zdravotně 

postižených na trhu práce se ještě násobí, jedná li se např. o zdravotně postižené osoby se 

základním vzděláním či osoby spadající do vyšší věkové kategorie.[7] 

 

2.2 CSR a zástupci úřadů 

Prosazováním principů CSR se vytváří nová kvalita vztahů mezi podnikatelskou 

sférou, státními orgány a organizacemi, nevládními organizacemi jako zástupci občanů 

(spotřebitelů) i samotnými občany. Projevuje se ve spolupráci s vládou a nevládními 

organizacemi, kde působení aktérů nezávisí ani na autoritě, ani na tržních vztazích. Vzniká 

jistá reciprocita založená na sdílených zájmech a hodnotách (lze doložit řadou partnerství 

napříč sektory). Dochází k angažování se ve veřejné politice a ke společnému řízení a 

realizaci projektů ve společnosti. Státní orgány a organizace územní samosprávy podporují a 

uplatňují společenskou odpovědnost z důvodů:  

 podpory aktivit státu; 

 doplnění aktivity státu; 

 legitimizace politiky států. 

Organizace veřejné správy mají stanovenu odpovědnost za celkový rozvoj státu či příslušné 

komunity v rámci svého poslání vymezeného legislativou. To je však minimální hranice, 

kterou lze zvyšovat dle vlastních iniciativ v souladu s potřebami všech zainteresovaných 

stran. Právě tyto aktivity řadí organizace veřejné správy do pozice skutečně „odpovědné 

organizace“.[16] 

Zatímco řada tuzemských firem se hlásí ke své společenské odpovědnosti a také se tak 

chová v praxi, úředníci ve státní a veřejné správě neuplatňují obvykle takový přístup. Zástupci 

průmyslových firem, kteří se zúčastnili kulatého stolu, se kriticky vyjádřili k nedostatečné 
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podpoře ze strany veřejných a státních institucí. Úředníci podle nich často otázku společenské 

odpovědnosti zužují pouze na objem peněz, který je ochotná firma investovat do mimo 

firemních aktivit. Přitom společenskou odpovědností jsou i záležitosti spojené s 

konkurenceschopností a tématy, vztahujícím se k hodnotovému řetězci organizace. 

Podnikatelé se shodli na tom, že úředníci mnohdy nemají zájem o tématiku CSR a pomalu 

reagují na jejich návrhy či požadavky. Příkladem jsou v této souvislosti vzdělávací strategie. 

„Mnohým firmám chybějí často síly a veřejné instituce nejsou ani po časově dlouhém 

upozorňování schopné na požadavky adekvátně rychle reagovat,“ zaznělo v rámci diskuse. 

Úřady se také nevěnují propagaci pozitivních příkladů tématiku CSR. „Lepšímu pochopení 

CSR strategií českých firem by pomohla srozumitelnější komunikace přínosů pro širší 

společnost,“ zaznělo v diskusi. Zástupci firem vyjádřili i názor, že by zviditelnění tématiky 

CSR pomohla větší účast komunálních volených zástupců na podobných fórech a rychlejší 

zavádění závěrů jednání do života.[12] 
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3 Pilíře CSR 

 

Další část práce bude věnována třem základním pilířům na nichž je společenská 

odpovědnost založena: 

 ekonomickou (hospodářskou, podnikatelskou, ziskovou); 

  společenskou (sociální, spojení pracovního prostředí a místní komunity) ; 

  ekologickou (enviromentální).  

 

Toto vymezení, i když je nejčastější, není jediné. Například OSN v rámci CSR 

explicitně přidává také rozměr základních lidských práv a sociální standardy (UNGC, 2008) a 

boje proti korupci (WB Governance & Anti –Corruption strategy, 2007). Právě proto, že 

hospodářská, sociální a ekologická dimenze spolu mohou úzce souviset, používá se 

k vysvětlení konceptu tzv. trojí minimální linie (triple  bottom line), která všechny tři pilíře 

propojuje a bývá označována populárnějším názvem „3P“ nebo „lidé, planeta, prospěch“ 

(People, Planet, Profit). Firma odhodlána ctít zásady CSR, by měla činit kroky ve všech 

uvedených oblastech současně. [10] 

 Profit (prospěch)   znamená zisk a  patří do ekonomické oblasti; 

 People (lidé)  sociální oblast, kterou můžeme ještě rozčlenit  na vztahy s místní 

komunitou a péčí o zaměstnance; 

 Planet (planeta)  reprezentuje životní prostředí.  

 

3.1 CSR v ekonomické oblasti 

V ekonomické oblasti se od firmy očekává transparentní podnikání a pozitivní 

vztahy s investory, zákazník, dodavateli a dalšími obchodními partnery. Sledují se také její 

dopady na lokální, národní i globální úrovni, například prostřednictvím rozvoje zaměstnanosti 

či boje proti korupci.[12] 

 

 Dlouhodobý úspěch podniku závisí na vytváření trvalých a kvalitních obchodních 

sítí. Odpovědný přístup k obchodním partnerům přispívá k budování vzájemné důvěry 

partnerů, zvyšování kvality produktů a služeb a v konečném důsledku k dosahování vyššího 

zisku v rámci obchodní spolupráce. Velké firmy často stimulují menší dodavatele k zavedení 

společensky odpovědných praktik.[18] 

 



 

 18    

CSR v ekonomické oblasti 

 Kodex podnikatelského chování firmy 

 Vztahy s akcionáři(stakeholders dialog) 

 Včasné placení faktur 

 Odmítání korupce 

 Kvalita a bezpečnost produktů či služeb 

 Chování k dodavatelům a dalším obchodním partnerům 

 Vládní instituce 

 Etika marketingu a reklamy 

 

 

3.2 CSR v sociální oblasti 

V  sociální  oblasti se  společenská  odpovědnost  firmy  dělí na  dva  hlavní  proudy,  

interní a externí. Interní oblast se zabývá péči firmy o své zaměstnance a externí se týká všech 

zainteresovaných stran , vztahy k místní komunitě.  

Koncepce sociální odpovědnosti v oblasti péče o zaměstnance vychází z několika 

předpokladů. Nejdůležitějším, je že zaměstnanci jsou na firmě závislí. Je pro něj zdrojem 

příjmů, které tvoří základ (a mnohdy jedinou položkou) využívanou pro uspokojování potřeb. 

Zaměstnání je také místem, kde tráví velkou část dne. Práce také ovlivňuje jejich zdraví a 

v neposlední řadě má vliv na jejich soukromí a rodinu. Na druhou stranu dlouhodobý úspěch 

firmy závisí na kvalitě zaměstnanců, kteří firmu řídí, vyrábějí produkty, poskytují služby 

zákazníkům či vykonávají další činnosti podporující dosahování předem stanovených cílů.[6] 

 

 Od okamžiku svého vzniku se každá firma stává součástí okolní komunity. A snaží 

se této komunitě v rámci společenské odpovědnosti něco přinést, zlepšit, něco pro ní udělat. 

Většinou půjde o finanční podporu místních projektů  kulturních, sportovních apod. 

 

CSR aktivity v rámci sociální oblasti  

 Firemní filantropie 

 Firemní dobrovolnictví 

 Dialogy s stakeholders 

 Podpora vzdělávání  

 Zákaz dětské práce 
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 Zdraví a bezpečnost zaměstnanců 

 Rozmanitost na pracovišti(ženy, handicapovaní, a starší lidé) 

 Zajištění rekvalifikace propuštěných zaměstnanců 

 Dodržování pracovních standardů 

 Rovné příležitosti(pro muže a ženy a další znevýhodněné skupiny obecně) 

 Jistota zaměstnání 

 Podpora kvality života občanů 

 

3.3 CSR v enviromentální oblasti 

V enviromentální oblasti si organizace uvědomuje svoji odpovědnost za životní 

prostředí. Předpokládá se, že svou podnikatelskou činnost bude vykonávat tak aby chránili 

přírodní zdroje a co nejméně zatěžovali životní prostředí.[12] 

Některé  organizace dělají více, než vyžaduje legislativa, naplňují své společenské 

závazky, jiné organizace mění způsob podnikání, mění výrobky i procesy a stávají se mnohem 

čistšími. 

CSR  aktivity v enviromentální oblasti 

 Recyklační program 

 Omezování negativních dopadů činnosti na místní komunitu a životní prostředí 

 Ochrana přírodních zdrojů a úsporné zacházení s nimi 

 Soulad s normami a standardy( ISO 14000a EMS) 

 Omezené používání nebezpečných chemikálií 

 Balení a přeprava 

Vedle rozlišení podle triple bottom line lze dále rozlišit interní a externí dimenzi 

společenské odpovědnosti firem, tedy jak se tato politika projevuje uvnitř a vně podniku. [20] 
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4 Stakeholders 

 
Podnik není izolován od svého okolí. Je nedílnou součástí komunity a životního 

prostředí, ve kterém podniká. Jeho dlouhodobá úspěšnost závisí na vztahu s vlastníky, 

investory, zaměstnanci, zákazníky, dodavateli, okolní komunitou a dalšími zainteresovanými 

skupinami neboli stakeholdery.[18] 

 Jako „stakeholders“, jsou označovány všechny zainteresované osoby, skupiny osob, 

instituce či organizace, které mají vliv na chod podniku nebo jsou jejím fungováním ovlivněni 

Skupina  stakeholders zahrnuje investory,  zákazníky  (potencionální i stávající), akcionáře, 

dodavatelé, obchodní partnery, zaměstnance tato skupina je označována jako „primární 

stakeholders“ do sekundární skupiny patří: veřejnost,  zástupce státní správy a samosprávy, 

média , konkurenti, občanská a obchodní sdružení. 

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

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

v jejím okolí. Jsou jimi zaměstnanci, kteří posuzují pracovní podmínky ve firmě, stejně jako 

zákazníci, které zajímá kvalita služby nebo produktu firmy.[20] 

 Zapojení zúčastněných stran je proces používaný organizací, za jasným účelem 

dosažení výsledků. Nyní je rovněž uznává jako základní mechanismus odpovědnosti, neboť 

zavazuje organizace zapojit zúčastněné strany při identifikaci, pochopení a porozumění 

problematice udržitelnosti podniku. A být zodpovědný stakeholderům za rozhodnutí, činnost 

a výkonnost podniku.[11] 

Organizace v tržním prostředí nepůsobí izolovaně, ale je závislá na činnosti jiných 

stran, spolupracuje s dalšími subjekty a těm všem zainteresovaným stranám se zodpovídá. 

Pokud chce být firma úspěšná, dosáhnout svých daných cílů, být konkurence schopná, 

rentabilní musí během své cesty za ziskem uspokojit potřeby všech zainteresovaných 

subjektů,  kteří s ní spolupracují. 

 

4.1 Identifikace stakeholders 

Skupina stakeholders se u každé firmy liší stejně jako se liší význam jednotlivých 

členů této skupiny.[6] 

Proto dříve než organizace určí hlavní zaměření své CSR koncepce, měla by si 

identifikovat klíčové stakoheldery, kteří ovlivňují její činnost a úspěšnost. A nalézt způsob jak 
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uspokojit a sladit jejich očekávání. Úzká práce s klíčovými stakoheldery může přinést řadu 

výhod a také můžou být zdrojem cenných informací. 

 

4.2 Určení klíčových stakeholderů 

Podnik má v souvislosti s jednotlivými stakeholdery zájmy spojené se snahou o 

vytváření zisku a stakeholdeři mají vůči podniku určitá očekávání. Porozumět očekávání 

stakeholderů znamená přispět k úspěchu podniku, přestože jejich splnění jde nad rámec 

firemních povinností. Společenská odpovědnost firmy znamená sladění firemních zájmů a 

očekávání okolí.[12] 

Organizace musí rozpoznat, kteří stakeholdeři jsou pro její chod významní. Pokud 

chce organizace určit své klíčové stakeholdery, měla by si zodpovědět na tyto otázky? 

 

 Kdo jsou Vaši stakeholdeři? 

 Jaký mají vliv na Vaší firmu? 

 Co od Vás očekávají? 

 Kteří z nich jsou opravdu klíčoví? 

 

K určení klíčových stakeholderů může organizaci posloužit tzv.matice stakeholderů  

viz.obrázek č.1 

 

Na stakeholdery je pohlíženo ze dvou stran : 

 Velikost vlivu stakeholdera na organizaci (malý, velký); 

 Velikost zájmu stakeholdera o organizaci(malý, velký). 

Smysl jejich rozdělení v matici spočívá v tom, že se s každou skupinou stakeholderů 

doporučuje jiný způsob jednání.[5] 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 22    

Obr.č.1. Matice  stakeholderů 
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                                                                                                        Zdroj [5] STR.78  

 

Klíčovými jsou pak ti stakeholdeři, kteří mají velký vliv a zároveň velký zájem o 

firmu. S těmi by pak měla organizace navázat oboustranný kontakt a zapojovat je do 

rozhodování nejen v otázkách spojených s konceptem CSR. V dalších třech kvadrantech jsou 

zbývající varianty přístupu organizace k stakeholderů. Pokud mají stakeholdeři nízký zájem o 

organizaci a malý vliv, pak by s těmito osobami měla organizace přiměřeně komunikovat a 

spíš jen odpovídat na otázky. 

Volba prostředků závisí na  míře zapojení dané zainteresované skupiny, některé 

nástroje se hodí pro získávání zpětné vazby a jiné pro zapojení stakeholderů do procesu 

rozhodování či některé prostředky lze použít v obou  případech. 

Zpětná vazba: 

    anketa 

 dotazníkové šetření 

 online formulář 

 telefonní podpora 

 help desk 

 schránka na návrhy a připomínky 

 tzv. návratka (formulář pro sdělení názoru) 

 průzkum trhu 
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Dialog: 

 poradní výbor 

 individuální jednání 

 pracovní skupina 

 účast na rozhodovacím procesu 

 organizace společných projektů 

 

4.3 Proč zapojit Stakoheldery 

Systematické zapojení klíčových stakeholderů přináší firmě mnohé výhody:  

 Inovativní prostředí. Soustavný dialog se stakeholdery představuje cenný nástroj pro 

předpovídání nových trendů a témat – umožňuje porozumění složitému 

podnikatelskému prostředí včetně rozvoje trhu a určení nových strategických záměrů; 

 Řízení rizika. Dialog s externími stranami může včas naznačit možná rizika – zejména 

pokud podnik naváže vztahy i se stakeholdery, kteří firmu vnímají negativně; 

 Vzájemně výhodný vztah. Osobní setkání a schopnost rozvinout individuální vztahy je 

nejlepší cestou vedoucí k vybudování oboustranné důvěry mezi firmou a klíčovými 

stakeholdery; 

 Nastavení cílů a monitorování výkonu. Vnější pohled usnadňuje stanovení 

smysluplných cílů a hodnocení skutečného výkonu; 

 Informační hodnota. Pevné a důvěrné vztahy se stakeholdery představují pro firmu 

zdroj cenných informací.[18] 
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5 Aktivity organizací v oblasti CSR 
 

Role podniků ve společnosti se v současné době mění. Veřejnost je posuzuje a 

hodnotí nejen podle kvality jejich služeb a produktů, ale také podle míry odpovědnosti 

jejich působení ve společnosti. Firma, která se rozhodne pro strategickou filantropii, by si 

měla již od začátku klást následující otázky: jakou oblast podpoří, ve kterých regionech, 

čeho chce dosáhnout a jaké prostředky k tomu využije. Ukazuje se, že propojení komerční 

sféry s oblastí veřejně prospěšnou je důležité také při výměně know how, a to zapojením 

zaměstnanců do poskytování odborných služeb či klasickým firemním dobrovolnictvím. 

Vzrůstajícím trendem je pak komplexní podpora. Firma si mezi charitativními 

organizacemi vybere svého partnera a na základě svých priorit a možností si pak celý 

projekt i spolupráci s neziskovým partnerem nastaví.[13] 

 

5.1 Sponzorství a dárcovství 

Na počátku devadesátých let podniky, které dostávaly žádosti od různých 

občanských iniciativ o finanční prostředky, jim nevěnovaly většinou valný zájem. Postoj 

firem se k nestátním, nevládním organizacím během několika let velmi změnil k lepšímu. 

Mnohé firmy si v současnosti uvědomují a veřejně podporují oblasti buď sociální, oblasti 

ekologické nebo podporují ochranu kulturních památek, apod. Snaží se korigovat 

nesrovnalosti ve společnosti a projevují solidaritu. Poměrně velkou roli v toto směru 

sehrály nadnárodní společnosti, u nichž je solidarita již dlouhá léta jakýmsi nepsaným 

pravidlem.  

 Podniky– sponzoři nabízejí sponzorství za účelem naplnění marketingových cílů. 

Většinou za poskytnuté finanční prostředky získá podnik možnost umístění své 

reklamy. 

 Podniky  dárci nevyžadují při darování od obdarovaného žádnou protislužbu.[5] 
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5.2 Nadace a podnikové finanční fondy 

Stále více společností část svých prostředků určených na filantropii svěří do 

rukou nadace nebo nadačního fondu. Nadace přerozděluje tyto prostředky nestátním 

nevládním organizacím a snaží se přerozdělovat dobře. Nadace mají ze své podstaty větší 

prostor k plošnému systémovému přístupu, na plný úvazek se věnují tomu , aby uměly 

dávat dobře. Soustavně monitorují situaci v celém neziskovém  sektoru , znají současné 

společenské trendy , sledují veřejné mínění a vládní strategie. Sdružují se a spolupracují 

v asociaci, která se jmenuje Fórum dárců. Je to zastřešující organizace na podporu 

filantropie a účinného dárcovství v České Republice. V poslední době se ujímá pojem 

firemní dobročinný fond. V praxi to znamená, že si společnost na základě předem 

stanovené smlouvy s vybranou nadací v nadaci otevře speciální účet, na který disponuje 

určité prostředky, nadace je administruje, monitoruje realizaci projektu a firmě se 

odpovídá za jeho řádný průběh a za vyúčtování. Přebírá i odpovědnost ohledně 

umisťování loga na materiálech související s daným projektem.[8]  

Tento způsob dárcovství je v současnosti nejprofesionálnější a velmi 

transparentní. Některé společnosti darují své příspěvky namátkově, dostávají žádosti a 

příspěvky přidělují ad hoc.  Zde nedochází k dostatečné zpětné vazbě a k záruce. 
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6  Proč být společensky odpovědnou firmou 
 

Každá organizace, která přemýšlí o implementaci CSR přístupu do své praxe 

bezesporu zvažuje motivy či přednosti pro samotnou organizaci. [5]  

 

Chování v souladu s principy CSR přináší firmě mnohé zisky zejména v podobě 

zvýšení hodnoty nehmotných aktiv,  jako je firemní reputace, hodnota značky, lidský kapitál 

či vztahy důvěry a partnerství. CSR však může vést i k úsporám nákladů ,  např. v souvislosti 

s nízkou fluktuací zaměstnanců či v důsledku ekologických opatření. V neposlední řadě má 

CSR pozitivní vliv i na zvýšení hodnoty podniku pro akcionáře. V současné době roste počet 

lidí, kterým záleží na tom, zda je firma společensky odpovědná . To ovlivní jejich rozhodnutí 

při nákupu zboží i při volbě zaměstnání. Dnes je na trhu velké množství podniků, které 

nabízejí téměř shodné produkty či inzerující velmi podobné volné pracovní pozice. Právě 

CSR umožňuje podniku odlišit se od ostatních ve vysoce konkurenčním prostředí.[18] 

 

Některé zisky ze společensky odpovědného firemního chování: 

 Příležitost pro inovace 

 Větší transparentnost a posílení důvěryhodnosti firmy 

 Dlouhodobá udržitelnost firmy 

 Zmenšení nákladu na risk managementu 

 Možnost získání a udržení kvalitních zaměstnanců 

 Zvýšení obratu 

 Dialog a budování vztahů důvěry s okolím a z toho vyplývající vzájemné pochopení 

 Odlišení od konkurence 

 Zviditelnění značky pro spotřebitele 

 Přímé finanční úspory spojené s ekologickým chováním[12,20] 

 

Podnikatelská sféra je motivována: 

 Vlastními, specificky firemními zájmy 

 Kolektivním zájmem podnikatelských kruhů 

 Kolektivním zájmem celé společnosti 

Státní orgány podporují společenskou odpovědnost firem z důvodů: 

 Podpory aktivit státních orgánů 



 

 27    

 Doplnění aktivit státních orgánů 

 Legitimizace politiky států[16] 

 

V současné době  se společenská odpovědnost spojuje především s velkými 

nadnárodními korporacemi. Tyto velké firmy mají tradici, nemalé finanční prostředky, které 

investují do nadací, životního prostředí nebo pomáhají handicapovaným lidem. Společensky 

odpovědného chování firmy obratně využívají i po mediální a marketingové stránce a 

obsazují první místa různých žebříčků dárců. Odpovědnost je ale taky důležitá pro malé a 

střední firmy. Pro většinou podnikatelů těchto firem je CSR přístup něco vznešeného a 

drahého, co si mohou dovolit jen velké firmy. CSR  přístup není o výši vynaložených 

prostředků, ale o chování a jednání. Malé a střední firmy podnikají v regionech, kde rodina  

podnikatele žije  zpravidla několik let, znají sousedy, mají tam známé a jejich dobrá pověst je 

velmi snadno kontrolovatelná. 

 Také proto se tyto malé a střední firmy chovají z podstaty odpovědně ke svým 

zákazníkům i k životnímu prostředí ve městě, kde podnikají. Toto společensky odpovědné 

chování je možná přirozenější a vlastní spíš malým a středním firmám než velkým 

nadnárodním společnostem. [5]   

 

6.1 Výhody , které přináší CSR malým firmám 

Menší podniky hůře získávají kvalifikovanou pracovní sílu. Absolventi vysokých 

škol raději nastoupí k velkým firmám. S využitím CSR  může i malá firma nabídnout 

potenciálnímu zaměstnanci výhody, díky kterým si zajistí jeho zájem.  

Společenská odpovědnost firem ovlivňuje i dodavatelsko  odběratelské vztahy, 

protože některé firmy při výběru obchodního partnera přihlížejí i k dodržování konceptu 

CSR.[12] 

 Malé podniky nemůžou investovat velké částky na komunikaci s veřejností (PB), 

proto má velký význam její dobré jméno. Množství malých a středních podniků už aktivity 

spadající do oblasti CSR zcela přirozeně praktikuje, pouze je přímo nepojmenovává tímto 

termínem. Jde zejména o dárcovství do oblasti kultury, sportu a obecně prospěšných projektů. 
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7 Synergický efekt v podobě zvýšení 

konkurenceschopnosti firmy 
 

 Slovo „Synergie“ je odvozeno  od řeckého slova „synergein“ a znamená „pracovat 

společně“.  

V současné době pojem „synergie“ je používán velmi často, ale dosud nemá jasnou 

a jednoznačnou interpretaci a jednoznačné chápání. 

Typickými příklady populární, ale nepřesné či chybné interpretace pojmu 

„synergie“jsou vyjádření typu: 

 Synergie je nový, dodatečný efekt součinnosti dvou či více subsystému, který lze 

symbolicky vyjádřit jako 1+1=3, popř.2+2=5 apod.; 

 Synergie je důsledkem platnosti systémové zásady, že celek je více než součet jeho 

součástí. 

Robert D.Gatewood, Robert R.Tayelor a O.C.Ferrell definují synergii jako 

„schopnost celistvého systémů zajistit více, než dokáže pouhá suma jeho jednotlivých částí. 

Vzhledem k tomu, že klíčové uplatnění možnosti synergie vidí v oblasti podnikatelské 

strategie, dodávají:“ Synergie zahrnuje kumulativní, zlepšující efekty firemní strategie. 

Základní myšlenka spočívá v tom, že zdroje organizace by měly být vazbově propojeny, tak 

aby sdružený výkon jednotlivých dílčích jednotek byl větší než v případě , že by jednotky 

pracovaly izolovaně.[9] 

 

Jestliže podnik zveřejní dodržování zásad CSR, získává  konkurenční výhodu. V 

praxi to znamená, že organizace, které přijaly CSR, si dobrovolně stanovují vyšší etické 

standardy, snaží se minimalizovat negativní dopady na životní prostředí, pěstují dobré vztahy 

se svými zaměstnanci a podporují region, ve kterém působí. Takové firmy jsou nositeli 

pozitivních trendů a pomáhají měnit podnikatelské prostředí jako celek, odlišují se od 

konkurence, stávají se žádaným partnerem . 

Aktivity CSR dávají organizacím  možnost oslovit potencionálně zajímavou skupinu 

osob, kteří tyto aktivity ocení a jsou ochotni za výrobek, službu, nesoucí pečeť společenské 

odpovědnosti (i když je v ostatních ohledech srovnatelný s konkurenčními produkty) zaplatit 

více. V současné době roste počet potencionálních zákazníků, kterým záleží na tom, zda je 
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firma společensky odpovědná. A to ovlivňuje nejen jejich rozhodování při nákupu, ale i při 

volbě zaměstnání. 

Koncept CSR otvírá podniku nové obchodní záležitosti. Komunikace s různými 

skupinami stakeholderů představuje bohatý zdroj nápadů na nové produkty či procesy, čímž 

přispívá k vytvoření dlouhodobé konkurenční výhody. Organizace  se díky svému aktivnímu 

přístupu ke konceptu společenského podnikání mohou stát žádanými dodavateli. Zejména 

veřejný sektor a některé nadnárodní firmy používají enviromentální kritéria pro výběr 

obchodních partnerů.[5] 
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8 Teoretická východiska a jejich  zavedení v praxi 

 
  Teoretická východiska CSR vznikají a rozvíjí se ve 2.polovině 20.století ve 

Spojených státech amerických. Od devadesátých let 20.století se dostala i do pole zájmů 

Evropské komise. Vlastní teorie CSR není jednotná,  teoretikové na CSR pohlížejí: 

 Jako na procesně organizační inovace, která vede ke změně norem a forem 

uspořádání uvnitř podniku; 

 Inovaci institucionální, která vede ke změně společenských pravidel.[5] 

V dnešní době průmyslové společnosti čelí velkým lidským a společenským problémům, 

které způsobují především vznikající globální korporace. Manažeři musí vést aktivity podniku 

takovým způsobem, jež dané problémy řeší nebo jej alespoň zmírnili. 

Excelentní organizace používají, v rámci svého podnikání, všechny základní 

principy CSR tak, že jejich jednání je vysoce odpovědné a transparentní vůči všem 

zainteresovaným stranám a partnerům. Už dnes jsme svědky některých pozoruhodných 

výsledků, které jednoznačně dokazují, že ekonomické a ekologické cíleni zdaleka nemusí být 

diametrálním rozporu. Řada  příkladů dokazuje, že odpovědný přístup a ochrana prostředí 

proti důsledkům ekonomické činnosti průmyslových systémů se i v našem podnikatelském 

prostředí podstatně zlepšila.[6]  

 

8.1 Třinecké železárny a CSR 

Rada kvality ČR tak na základě národní metodiky KORP vyhlašuje od roku 2009 

tzv. Národní cenu ČR za společenskou odpovědnost. Metodika KORP byla vytvořena 

sdružením Korektního podnikání ve spolupráci se Sdružením pro Cenu ČR za jakost a Radou 

kvality ČR. Vychází z českých podmínek a je vytvořena tak, aby ji mohly aplikovat i malé 

společnosti, aniž by bylo kráceno jejich skóre. Metodika využívá soustavy ukazatelů GRI, 

pozitivních zkušeností s modelem Excelence EFQM a metodiku sebehodnocení dle modelu 

CAF 2006. Soutěž, jejíž projekt zpracovala Rada kvality ČR a  jako první z krajů bezchybně 

uspořádal Moravskoslezský kraj v čele s hejtmanem Ing. Jaroslavem Palasem Je cílena na 

rozšíření povědomí o CSR na území celé ČR. Soutěže se zúčastnilo  25 přihlášených firem 

z kraje. Byl vybrán vítěz, který nejlépe svými činy prokázal  sociální odpovědnost ke svým 

zaměstnancům, obchodní odpovědnost k zákazníkům, enviromentální odpovědnost 
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k životnímu prostředí a regionální odpovědnost podporou kultury, sportu, vzdělávání či 

zdravotních a sociálních služeb v kraji. 1 ročník soutěže o Cenu hejtmana vyhrály Třinecké 

železárny, a.s.[15]  

Třinecké železárny mají v moravskoslezském kraji dlouholetou tradici, byly 

založené v chudém kraji, převážně pasteveckém a zemědělském zaměřením. Od začátku 20 

stol. se díky Třineckým železárnám se Třinec stal městem. Od začátku přispívali Třinecké 

železárny na různé věci a ani si neuvědomovali, že to, co dělali , bude mít v budoucnu 

konkrétní definici“Společenská odpovědnost firem“. Taky u zaměstnanců nekončila jejich 

odpovědnost tím, že jim rozdala výplaty a konec.Společenskou odpovědnost realizují  ve 

dvou směrech. 

Na prvním místě v celkové strategii je firemní rozvoj a dlouhodobá 

perspektiva.“Preto sme, keď sme svojho času vymýšlaľi, na akých pilieroch postavíme našu 

firemnú kultúru, čo buďe takým tým rozhodujúcim mottom a misiou našej firmy, tak sme sa 

vtedy rozhodli pre heslo“ společné pre budúce generácie“. [1] 

 Peněžní podpora Moravia Steel a Třineckých železáren proudí do následujících 

oblastí: kultury, vzdělání, škol a zdravotnictví. Kromě vrcholového sportu,  podporují 

juniorský sport v duchu hesla“Lepší sport než drogy“. A ten se prolíná do školství. Juniorský 

sport je spjat s sportovními kroužky, tělovýchovných jednot. V oblasti škol  dále spolupracují 

s mateřskými školkami, základními školami, střední až vysoké školy. V oblasti zdravotnictví 

pomohli vhodnou nájemnou politikou při koupi přístrojů a z Třinecké nemocnice „Podlesí“, 

udělali špičkové pracoviště v České Republice. Dále jsou hlavním sponzorem tří folklórních 

slavností a moderní hudby „Noc plná hvězd“. Peníze, které organizace ve svém  regionu je  

schopna vydělat, ty peníze by měla nějakým svým způsobem svému regionu vracet. A tohle 

se Třineckým železárnám daří již několik let. 
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9  Závěr 

 

Bakalářská práce definuje  strategický záměr CSR, popisuje t všechny tři oblasti 

ekonomickou, sociální a enviromentální a vazbu na synergický efekt v podobě zvýšení 

konkurenceschopnosti firmy. 

 První  kapitola je věnována vývoji společenské odpovědnosti firem CSR .  Rozvoj 

konceptu CSR  je spjat s globalizací,  kdy tlak na udržení pozic na trhu,  požadavek na růst 

obratu, zvyšující se konkurence, mnohdy znamená , že některé firmy se chovají bezohledně a 

s jediným cílem a tím je zisk. Velký pokrok v uplatňování konceptu CSR na evropské úrovni 

přinesl Lisabonský summit Evropské unie. Koncept CSR je podporován z řad nadnárodních a 

mezinárodních organizací.  V ČR   se začíná  objevovat společenská odpovědnost firem až  ve 

2.polovině devadesátých let. V dnešní době už většina podniků pojem  CSR slyšela. Tématu 

společenské odpovědnosti firem se spíš v ČR věnují větší firmy nebo firmy,  které mají 

zahraničního investora nebo jsou součástí nadnárodní korporace než menší podniky.  

Druhá kapitola  pojednává o CSR a sociálních  vazbách. V českém prostředí aktivity  

CSR  podniky realizují více směrem dovnitř než vně podniku. Uvědomují si, že kvalitní  a 

loajální pracovníci, zvýší konkurenceschopnost podniku. K udržení kvalitních pracovníku 

používají zaměstnanecké výhody neboli benefity nebo poskytují svým zaměstnancům  

zvýšení kvalifikace. Společensky odpovědná firma již při náboru nových zaměstnanců  

stanoví mechanismy,  které zabrání diskriminaci určitých skupin pracovníků. Společensky 

odpovědná firma získává nemalou konkurenční výhodu. Dodavatelé, zákazníci i uchazeči o 

zaměstnání v dnešní době dávají přednost podnikům, které se hlásí ke společenské 

odpovědnosti.  

Někteří zastávají názor, že prostředky, které společensky odpovědná firma 

vynakládá na zaměstnanecké výhody, sponzoring místních hokejových a fotbalových klubů, 

škol, jsou vesměs prostředky odečitatelné z daní.  Některé podniky uvedly, že za přínos 

realizace CSR pro svůj podnik považují finanční úlevu (odpisy z daní). Přitom snižování 

daňové zátěže firem má za následek zvyšování deficitu a dluhu a nedostatku prostředků na 

veřejné statky a služby.    

Další kapitola pojednává o stakeholderech (zainteresované strany). Jsou to všechny 

osoby, instituce, které  mají vliv na chod podniku nebo jsou podnikem ovlivněni. V první fázi 
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při zavádění koncepce CSR by měla organizace nejdříve určit klíčové stakeholdery a nalézt 

způsob  jak uspokojit a sladit jejich očekávání. S klíčovými stakeholdery by firma měla vést 

dialog  a zapojit je do rozhodování v oblasti CSR. Komunikace s nimi představuje bohatý 

zdroj podnětů a přispívají k zlepšování CSR aktivit organizace. 

Proč by měly podnikatelské subjekty začleňovat koncept CSR do své firemní 

strategie? Podnikatelské subjekty mají v rukách velkou moc a společenská odpovědnost by 

měla být protiváhou k této moci. Tyto  firmy mají zpravidla jistější dlouhodobý zisk a pro 

akcionáře mohou zvýšit ceny akcií. Disponují nemalými finančními prostředky, které mohou 

dávat na veřejné charitativní prostředky. Mohou  pomoci řešit obtížné společenské problémy. 

Některé argumenty jsou proti zavedení koncepce CSR. Jde hlavně o omezení maximalizace 

zisku a  mnoho aktivit v oblasti CSR nepokrývá jejich náklady. 

Smysl aktivit CSR z ekonomického hlediska je zdůvodňován konkurenční výhodou 

pro firmy .Tyto firmy jsou schopny lépe reagovat na požadavky akcionářů a jiných klíčových 

stakeholderů. Z morálního hlediska jde o uvědomění si firem, že dosažený zisk, jde na vrub 

prostředí, ve kterém se pohybují a rozvíjejí své aktivity. 
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