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ABSTRAKT 

Bakalářská práce se věnuje oblasti společenské odpovědnosti organizací. První kapitola 

teoretické části se zabývá definováním společenské odpovědnosti, popisem norem ISO, které 

obsahují společenskou odpovědnost, základními strategickými oblastmi, způsoby hodnocení  

a zainteresovanými stranami. 

Druhá kapitola teoretické části se zabývá možností implementace společenské 

odpovědnosti organizací. Normami SA 8000, ČSN EN ISO 26000:2011 a Národním 

programem posuzování shody systémů managementu společenské odpovědnosti. 

Ve třetí kapitole v praktické části je představen profil společnosti Versa Systems s.r.o.       

a návrh implementace normy ČSN EN ISO 26000:2011 do portfolia společnosti. 

Čtvrtá kapitola v praktické části zobrazuje vyhodnocení implementace produktu               

do společnosti Versa Systems s.r.o. a následné možnosti dalšího užívání v praxi. 

KLÍČOVÁ SLOVA 

Společenská odpovědnost organizací; implementace; normy ISO; ČSN EN ISO 

26000:2011; Stakeholders; produkt. 

 

 

ABSTRACT 

This bachelor’s thesis deals with the social responsibility of organizations. The first 

chapter of theoretical part is focus on theoretical definition of social responsibility, describing 

the ISO standards, which include social responsibility, the basic strategic areas, methods of 

evaluating and involved parties. 

The second chapter is focus on the theoretical possibility of social responsibility  

implementation in organizations, SA 8000 and ISO 26000:2011 standards, and the National 

program of conformity assessment of management systems of social responsibility. 

In the third chapter, in practical part, is  presented a Versa Systems s.r.o. company profile 

and suggestion of implementation of EN ISO 26000:2011standard to the company‘s portfolio. 

The fourth chapter is focus on practical part too. There is discribed the evaluation of the 

product implementation to the product portfolio of Versa Systems s.r.o.company. There is 

consequent possibilities for further use in practice also. 

KEY WORDS 

Corporate Social Responsibility; Implementation; ISO Standards; ČSN EN ISO 

26000:2011; Stakeholders; Product. 
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ÚVOD 

Společenská odpovědnost organizací (CSR) je v současné době jednoznačně nejrychleji   

se rozvíjející a velice často vnímaná oblast života obyčejných lidí, malých a středních 

společností, velkých podniků a nadnárodních korporací. 

Tuto oblast jsem si pro svou bakalářskou práci vybral nejen z těchto důvodů, ale hlavně 

proto, že ovlivňuje životy všech lidí v naší zemi. Osobně tuto oblast vnímám každý den. 

Společenskou odpovědnost organizací bychom měli vnímat jako „něco“ navíc. Co pro nás 

organizace, korporace apod. dělají nad rámec svých všedních problémů, starostí a povinností. 

Používejme a vnímejme zkratku CSR jako pevný základní kámen chování v našich 

společnostech a ne pouze jako módní doplněk, brož či podobou cetku na klopě u saka. 

Bakalářská práce se zaměřuje převážně na nejnovější trendy v problematice společenské 

odpovědnosti za poslední dva roky. Jsou zde zmíněny nejnovější pojmy, názory, směrnice    

ve společnosti, až po samotné normy SA 8000, ČSN ISO 26000:2011 a v neposlední řadě 

český standard – Národní program posuzování shody systému managementu společenské 

odpovědnosti. 

Cílem bakalářské práce je začlenění normy ČSN ISO 26000:2011 do širokého portfolia 

firmy Versa Systems s.r.o., pochopení a rozklíčování samotné normy. Klíčovým cílem je její 

zpracování, jako produktu, který může firma Versa Systems s.r.o. nabízet svým klientům     

pro aplikaci společenské odpovědnosti organizací do podnikové praxe. 
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Teoretická část 

1 CSR JAKO VÝZNAMNÁ SOUČÁST PODNIKOVÉHO ŘÍZENÍ 

(DEFINICE,  VYMEZENÍ    ZÁKLADNÍCH   POJMŮ A OBLASTÍ) 

„Společenská odpovědnost organizací je dobrovolné integrování sociálních a ekologických 

hledisek do každodenních firemních úkonů a interakcí s firemními stakeholders [13].“ 

Moderní chápání sociální odpovědnosti podniků 

Nová definice: „odpovědnost podniků za dopad jejich činností na společnost [16].“ 

Dispozicí pro naplnění této odpovědnosti je uplatňování platných právních předpisů            

a kolektivních dohod sociálních parametrů. Aby společnosti bezezbytku naplňovaly svoji 

sociální odpovědnost, měly by mít systém pro začleňování sociálních, environmentálních       

a etických otázek a hledisek týkajících se lidských práv a zájmů spotřebitelů do své 

podnikatelské činnosti a hlavní strategie, a to v úzké spolupráci s příslušnými stakeholders 

s cílem:  

 maximalizovat vytváření společné hodnoty pro své vlastníky/podílníky, další 

zúčastněné strany a společnost obecně, 

 stanovit případný nepříznivý dopad své činnosti, předcházet mu a zmírňovat jej 

[16]. 

Složitost tohoto procesu bude záviset na faktorech, jakými jsou velikosti společnosti          

a povaha její činnosti. Ve většině malých a středních společností, a zejména mikro 

společností, zůstane uplatňování sociální odpovědnosti podniků pravděpodobně                    

na neformální a intuitivní úrovni [16]. 

V zájmu maximalizace společné hodnoty se společnostem doporučuje přijmout 

dlouhodobý strategický přístup k sociální odpovědnosti a zaměřit se na možnosti vývoje 

inovativních produktů, služeb a podnikových modelů, které přispívají ke zlepšení životních 

podmínek ve společnosti a ke zvýšení kvality a produktivity pracovních pozic [16]. 

1.1 Společenská odpovědnost organizací: CSR – Corporate Social Responsibility 

Společenská odpovědnost organizací (CSR) se v současnosti stává jedním 

z nejzajímavějších a nejrychleji rozvíjejících se oblastí podnikového managementu řízení. 

Přestože se tato oblast postupně stává významnou součástí každé firemní strategie, nejedná    

se v žádném případě pouze o řízení. Obsahem společenské odpovědnosti jsou rovněž oblasti 

rozvoje firmy, etiky, morálky, přírody i vyhlídek současné i budoucí generace. Přestože        

se koncept společenské odpovědnosti organizací vyvíjí už téměř čtyřicet let, neexistuje pro něj 

jednotná definice. Je to dáno skutečností, že aktivity v rámci společenské odpovědnosti 

organizací prakticky nemají žádné konkrétní vymezující hranice, jsou založeny na pochopení 

jejich významu a jejich dobrovolném vykonávání. Konkrétně se společenská odpovědnost 

organizací projevuje integrací pozitivních postojů, praktik či programů do celkové strategie 

organizace na úrovni jejího nejvyššího vedení. Vyžaduje posun pohledu na vlastní 
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společenskou roli z úrovně, kde se společnost soustřeďuje jen na ekonomický růst, na úroveň, 

kdy společnost hodnotí i environmentální a sociální aspekty své činnosti. Společnost 

nefunguje izolovaně od okolního světa, ale je jeho přímou součástí. Hodnocení činnosti 

společnosti jejím okolím a stav tohoto prostředí přímo ovlivňuje komerční úspěšnost 

společnosti [1]. 

Společenská odpovědnost je rovněž konceptem, jehož přijetí se společnosti přiznávají ke 

své spoluzodpovědnosti za stav a funkčnost společnosti. Podle základního konceptu 

společenské odpovědnosti organizací, společnosti doplňují své tradiční ekonomické cíle o cíle 

zaměřené na environmentální, sociální a etická hlediska a v souladu s tím také modifikují své 

vize a strategie. Jinak řečeno, společenská odpovědnost je trend, který mění orientaci 

společností z krátkodobých na dlouhodobé cíle, a preferuje tak optimální zisk před ziskem 

maximálním [1]. 

Můžeme rovněž konstatovat, že v současné době lze na společenskou odpovědnost 

organizací dokonce nahlížet jako na procesně organizační inovaci, která vede ke změně norem 

a formy vnitřního uspořádání společnosti, či dokonce jako na inovaci institucionální, která 

vede ke změně společenských pravidel. Kromě toho může společenská odpovědnost 

organizací stimulovat další typy inovací, které mohou být zpětně přínosem pro zachování či 

změnu strategie společenské odpovědnosti. Této provázanosti si všímá např. i EFQM Model 

Excelence, když soustředí svou pozornost mj. i na popis a analýzu souvisejících problematik 

– intelektuální kapitál, učící se organizaci, řízení znalostí apod. [1]. 

Očekávané výhody použití CSR: 

 větší přitažlivost pro investory (celá oblast společensky odpovědného investování), 

 větší transparentnost, 

 posílení spolehlivosti, 

 dlouhodobá udržitelnost růstu společnosti, 

 zvýšená loajalita a produktivita pracovníků, 

 možnost přilákat a udržet si kvalitní zaměstnance, 

 budování pověsti a z ní vyplývající silné pozice na trhu, 

 odlišení od konkurence (konkurenční výhoda), větší potenciál rozlišení značky 

spotřebitelem, 

 pokles nákladů na risk management, 

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

 snížené riziko bojkotů a stávek, 

 přímé finanční úspory spojené s ekologickým děním [2]. 

Deset kroků implementace společenské odpovědnosti organizací 

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

s podporou komunity či ochranou životního prostředí – všechny tyto činnosti mohou posloužit 

jako dobrý start k širšímu strategickému pojetí společenské odpovědnosti organizací [9]. 
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Při zavádění CSR je důležité postupovat systematicky a s ohledem na tato kritéria: 

 poslání společnosti, 

 podnikovou kulturu, 

 předmět a obor podnikání, 

 obchodní strategii, 

 environmentální profil, 

 profil rizika, 

 provozní podmínky [9]. 

Následující návod na implementaci je zasazen do známého rámce PDCA: Plan = plánujte; 

Do = dělejte, ve smyslu „provádějte“; Check = kontrolujte ve smyslu „hodnoťte“; Act = čiňte 

ve smyslu „zlepšujte“ [9]. 

 

Obr. 1 Cyklus PDCA, postup implementace CSR [9] 

 

Plan (plánujte) spočívá v prověření současné výkonnosti a posouzení případných problémů 

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

problémů, navržení možných řešení a naplánování provedení nejvhodnějších řešení [3]. 

Do (dělejte, provádějte) spočívá v otestování účinnosti zamýšleného řešení [3]. 

Check (kontrolujte, hodnoťte) znamená vyhodnocení výsledků testu a posouzení, zda bylo 

plánovaných výsledků dosaženo [3]. 

Act (zlepšujte) spočívá v rozpracování konečného řešení na základě otestovaného řešení 

tak, aby se stalo kdekoliv použitelným trvalým a integrovaným přístupem [3]. 
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Jak uplatňovat společenskou odpovědnost organizací? 

Společenská odpovědnost organizací je v současnosti chápána jako dobrovolný závazek 

společností. Toto pojetí vychází z konceptu, že společenská odpovědnost organizací               

je součástí etiky v podnikání. Dobrovolnost je bezprostředně spjatá s pro-aktivní úlohou etiky 

v byznysu obecně a v konkrétní rovině s etickým řízením [15]. 

Jaké jsou možnosti řešení této problematiky? Jednou z možností je nadále zastávat plnou 

dobrovolnost, která zvyšuje entuziasmus a kreativitu společnosti při zavádění společenské 

odpovědnosti organizací do praxe. Základní platformou tohoto přístupu je pro-aktivní 

charakter etiky. Druhou možností je zahrnout společenskou odpovědnost organizací do právně 

vymahatelných standardů. Tento přístup vychází z praxe některých zemí, kde se staly principy 

společenské odpovědnosti součástí zákonných norem. Tím se předešlo stavu, kde                  

se společenská odpovědnost organizací stala pouhou součástí propagace podniku. Možný je     

i hybridní přístup, který je nazýván systémem chytré nebo pružné regulace, který vychází 

z uzákonění minimálních standardů společenské odpovědnosti organizací. Zároveň však         

je ponechán dostatečný prostor pro naplnění specifických přístupů jednotlivých společností 

[15]. 

Zastáváme názor, že společenská odpovědnost organizací by měla být prosazována nadále 

jako dobrovolný závazek společností. Za dostatečný motiv pro společnosti považujeme efekt 

posílení důvěry a tím i konkurenceschopnosti a možnost využití společenské odpovědnosti 

organizací jako tzv. neviditelné „nehmotné aktivum“ v oblasti intelektuálního nebo sociálního 

kapitálu [15]. 

Rada kvality ČR v oblasti společenské odpovědnosti 

Odpovědné přístupy k veřejnosti, podnikání a veřejným službám jsou jednou 

z nejdynamičtějších a nejzajímavějších oblastí současné společnosti. Rada kvality, jejíž 

strategickou prioritou je podpora udržitelného rozvoje, se problematikou společenské 

odpovědnosti zabývá od roku 2008. Rozhodla o přijetí tří základních projektů. Všechny jsou 

určeny jak pro společnosti podnikatelského, tak i veřejného sektoru [13]. 

Národní cena ČR za společenskou odpovědnost: pomocí originální české metodiky 

hodnocení úrovně aplikace CSR v organizaci KORP je možno hodnotit úroveň plnění 

požadavků v jednotlivých společnostech. K tomu slouží dotazníky, které respektují jednotlivé 

pilíře CSR. Každoročně vítězové obdrží ocenění ve Španělském sále pražského hradu [13]. 

Cena hejtmana za společenskou odpovědnost: je projekt určený pro regiony. 

Jednoduchou metodou hodnotí společnosti v oblastech: regionální odpovědnosti, sociální 

odpovědnosti, environmentální oblasti a odpovědnosti v sociální oblasti. Cenu uděluje 

hejtman. Projekt je realizován zatím bohužel jen v Moravskoslezském kraji [13]. 
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Národní program posuzování shody systému managementu společenské 

odpovědnosti: národní certifikační systém, vychází z principu ostatních norem pro systémy 

managementu (ČSN EN ISO 9001:2010 a další) a respektuje principy mezinárodní normy 

ČSN ISO 26000:2011. Akreditace certifikačních orgánů probíhala v průběhu roku 2011.      

Od 3. 4. 2012 je národní program určen k certifikaci společností v České republice [13]. 

1.2 Přehled norem zmiňujících problematiku společenské odpovědnosti organizací 

Společenská odpovědnost organizací není v současné době nijak právně regulována           

či upravena ani ve svých základních myšlenkách, což ovšem není ani smyslem této koncepce. 

Samotná koncepce je postavena především na dobrovolném stanovování závazků ze strany 

samotných společností. Myšlenka dobrovolnosti dodává konceptu společenské odpovědnosti 

organizací sílu a samotným společnostem, které se rozhodly jej aplikovat, poskytuje 

významné výhody proti těm, které uspokojilo dodržování právních předpisů v národním,      

tak nadnárodním kontextu [3]. 

Nejdiskutovanější otázkou v současné době zůstává, zda společenskou odpovědnost 

organizací posuzovat externě, či nikoliv. Interní hodnocení není problémem, řada aspektů 

v oblasti společenské odpovědnosti organizací je součástí mezinárodních standardů, nejčastěji 

řady ISO pro systémy managementu [3]. 

1.2.1 Management kvality 

ČSN EN ISO 9000:2006 – Systém managementu kvality – Základní principy a slovník 

ČSN EN ISO 9000 V této mezinárodní normě jsou popsány základy a zásady systémů 

managementu kvality, které jsou předmětem norem souboru ISO 9000 a jsou definovány 

související termíny [25]. 

ČSN EN ISO 9001:2010 ed. 2 – Systémy managementu kvality – Požadavky 

V této normě jsou specifikovány požadavky na systém managementu kvality v případech, 

kdy společnost potřebuje prokázat svoji schopnost trvale poskytovat produkt, který splňuje 

požadavky zákazníka a příslušné požadavky předpisů a kdy má v úmyslu zvyšovat 

spokojenost zákazníka, a to efektivní aplikací systému, včetně procesů pro jeho neustálé 

zlepšování [25]. 

ČSN EN ISO 9004:2010 – Řízení udržitelného úspěchu organizace – Přístup 

managementu kvality 

Norma poskytuje návod sloužící jako podpora dosahování trvale udržitelného úspěchu 

jakékoli společnosti působící v neustále se měnícím prostředí. Poskytuje širší pohled             

na systémy managementu kvality než norma ČSN EN ISO 9001:2010 a podrobněji 

rozpracovává některé dílčí oblasti, jako například management znalostí a inovace. Součástí 

normy je i tabulka pro sebehodnocení společnosti vzhledem k různým úrovním vyspělosti 

systému managementu kvality [25]. 
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1.2.2 Auditováni systému managementu 

ČSN EN ISO 19011:2003 – Směrnice pro auditováni systému managementu jakosti 

a/nebo systému environmentálního managementu 

Tato mezinárodní norma stanovuje návod k zásadám auditováni, řízení programů auditu, 

provádění auditů systému managementu jakosti a systému environmentálního managementu, 

stejně tak jako návod k získávání odborné způsobilosti auditorů systému managementu jakosti 

a systému environmentálního managementu [25]. 

1.2.3 Environmentální management 

ČSN EN ISO 14001:2005 – Systém environmentálního managementu – Požadavky 

s návodem na použití 

ČSN EN ISO 14001:2005 – Systém environmentálního managementu – Všeobecná 

směrnice k zásadám, systémům a podpůrným metodám 

Norma pojednává o environmentálním managementu „týkajícím se životního prostředí“. 

Společnost, která se rozhodne získat certifikát osvědčující soulad s požadavky této normy, 

musí vytvořit, dokumentovat, uplatňovat a udržet systém environmentálního managementu    

a neustále zlepšovat jeho efektivnost [3]. 

1.2.4 Management bezpečnosti a ochrany 

ČSN OHSAS 18001:2008 – Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci – Požadavky 

Tato norma specifikuje požadavky na systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci (BOZP). Hlavním cílem této normy je podpořit a propagovat správnou praxi             

v oblasti BOZP. Implementace této normy umožní společnosti systematické přípravy               

a zavedení politiky a cílů, které budou brát v úvahu nejen požadavky právních předpisů,      

ale i rizika v oblasti BOZP. Tato norma je koncipována tak, aby umožňovala integraci           

se systémem řízení kvality a ochrany životního prostředí, a aby mohla být uplatněna                  

ve společnostech všech typů a velikostí a v různých geografických, kulturních a sociálních 

podmínkách [25]. 

ČSN ISO/IEC 27001 – Informační technologie – Bezpečnostní techniky – Systémy 

managementu bezpečnosti informací – Požadavky 

Účelem řízení bezpečnosti informací je schopnost zajistit kontinuitu podnikání                    

a eliminovat poškození podnikání ochranou a minimalizací vlivu bezpečnostních incidentů. 

Systém bezpečnosti informací zajistí prostředky k identifikaci rozhodujících aktiv, které         

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

a celkově pro celou společnost [3]. 
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ČSN EN ISO 22000 – Systémy managementu bezpečnosti potravin – Požadavky        

na organizaci v potravinovém řetězci 

Tato norma specifikuje požadavky na systém managementu bezpečnosti potravin             

od výrobců krmiv, prvovýrobců přes výrobce potravin, dopravce, provozovatele skladů, 

dodavatele, maloprodejce a stravovací zařízení. Nově jsou využity termíny, týkající se 

programu nezbytných předpokladů a provozních programů nezbytných předpokladů. Norma 

úzce navazuje na ČSN EN ISO 9001:2010, slouží pro registraci nebo certifikaci systému 

managementu bezpečnosti potravin externí společností. Dále pro sebehodnocení společnosti 

resp. vydání vlastního prohlášení o shodě s touto mezinárodní normou [25]. 

1.2.5 Management lidských zdrojů 

ČSN ISO 10015 – Management kvality – směrnice pro výcvik 

ČSN ISO 10015 Tato norma poskytuje směrnice napomáhající společnostem a jejím 

pracovníkům při řešení otázek vztahujících se k výcviku. Úlohou této normy je poskytnout 

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

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

a monitorovat a zlepšovat proces výcviku, aby dosáhla svých cílů. V normě je zdůrazněn 

podíl výcviku na neustálém zlepšování. Norma má napomoci společnostem, aby se jejich 

výcvik stal efektivnější a účinnější investicí. Norma platí pro všechny typy společností, není 

však určena k použití ve smlouvách, předpisech ani pro účely certifikace [24]. 

1.3 Základní strategické oblasti CSR (sociální, environmentální, ekonomická) 

Jedním z klíčových principů společenské odpovědnosti organizací je rovnoměrný rozvoj 

společnosti, který spočívá v důrazu na rozvoj všech oblastí spadajících do rámce společenské 

odpovědnosti organizací. Zejména jde o to, že ekonomická oblast nesmí být rozvíjena na úkor 

ostatních oblastí, a že krátkodobý finanční zisk není hlavním motivem činnosti společnosti. 

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

oblastech současně – ekonomické, sociální / etické a oblasti životního prostředí [13]. 

1.3.1 Sociální oblast 

Je charakterizována zejména podnikovou filantropií, dialogem se stakeholders (i 

s investory), dobrou správou procesů, zajišťujících zdraví a bezpečnost zaměstnanců, 

investicemi do rozvoje lidského kapitálu, dodržování pracovních standardů, vyvážeností 

pracovního a osobního života zaměstnanců (work-life balance), zajišťováním rovných 

příležitostí (pro ženy a muže a ostatní znevýhodněné skupiny obecně), rozmanitost skladby 

zaměstnanců na pracovišti (např. handicapovaní a starší lidé), zajišťováním rekvalifikace 

propouštěných zaměstnanců pro jejich další uplatnění, vytváření pocitu jistoty zaměstnání, 

důsledným dodržováním lidských práv. Významnou součástí sociální oblasti, je oblast 

podnikové etiky [13]. 
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1.3.2 Environmentální oblast 

Je charakterizována zejména ekologizací výroby, ekologickými produkty a službami (např. 

standardy řady ISO 14000 a EMAS), ekologickým nastavením podnikové politiky (recyklace, 

používaní ekologických produktů), zmenšováním dopadů podnikového působení na životní 

prostředí a ochranu přírodních zdrojů [13]. 

Těmto třem oblastem odpovídají také tři charakteristiky „peope-planet-profit“, tedy lidé, 

planeta a zisk, který označuje víceúrovňový pohled na podnikání s ohledem na „triple bottom 

line“, kdy se společnost soustřeďuje nejen na úzce pojatou konkurenceschopnost                    

či ekonomický růst, ale i na environmentální a sociální aspekty své činnosti [5]. 

1.3.3 Ekonomická oblast 

Je charakterizována zejména uplatňováním principů dobrého řízení, správně nastaveným 

chováním k vnějším (spotřebitelům, dodavatelům, investorům) a vnitřním (vlastním 

zaměstnancům, akcionářům) zákazníkům, uplatňováním transparentnosti v rozhodování 

managementu společnosti a podnikatelských aktivitách společnosti, naplňováním kodexu 

podnikatelského chování společnosti, odmítáním korupce a ochranou duševního vlastnictví 

[13]. 

1.4 Hodnocení, analýzy, a měření CSR 

V současnosti často diskutovanou otázkou je, zda CSR hodnotit externě (posuzovat)         

či nikoliv. Interní hodnocení (sebehodnocení) je integrální součástí systému CSR, tam není 

problém. Rozdílné názory ale panují v oblasti externího posuzování, a to i u organizací,     

které se poradenstvím nebo propagací pomocí seminářů a školení CSR zabývají [11]. 

Zprávy společností o společenské odpovědnosti je důležité hodnotit nejen interně,             

ale i externě, třetí nezávislou stranou [11]. 

Zdůvodnění: 

 všeobecné trendy „zkrášlovat“ (vylepšovat) výsledky, pokud není následná 

kontrola, 

 nezbytnost předávat pravdivé informace zainteresovaným stranám, 

 potřeba pracovat se zpětnou vazbou a ujednocovat názory a měřítka, 

 získávat informace pro benchmarking, 

 dodržovat celosvětové trendy, 

 PODSTATNÉ – zvýšení důvěry ve společnosti [11]. 

1.4.1 Dow Jones Sustainability Indexes 

Dow Jones Sustainable Indexes (DJSI – index trvalé udržitelnosti Dow Jones) byl vůbec 

prvním globálním indexem sledujícím dlouhodobou finanční výkonnost korporací z celého 

světa. DJSI jsou výsledkem spolupráce společnosti Dow Jones Indexes, STOXX Ltd. A SAM 

Group a byly poprvé publikovány v září roku 1999 [5]. 



10 

 

1.4.2 Ethible Sustainability Index 

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

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

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

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

Sustainability Index a FTSE4Good [5]. 

1.4.3 FTSE4 Good Index series 

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

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

tvorby a řízení indexů a s nimi spojených datových obslužných programů [5]. 

1.4.4 OECD Guidlines for Multinational Enterprises 

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

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

týkající se odpovědného chování národních korporací. Mezi doporučované oblasti patří 

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

životní prostředí, boj proti korupci, výsledky hospodaření společnosti, řízení rizik, 

konkurenční boj [7]. 

1.4.5 AA 1000 Accountability / Assurance Standard 

AA 1000 je obecně aplikovatelná norma pro všechny typy organizací (privátní i vládní), 

jejímž cílem je prověření důvěryhodnosti a kvality Zpráv o CSR (reportů) firem v oblasti 

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

společnost Account Ability se sídlem v Anglii, jejímž cílem je podpora férového podnikání 

[8]. 

1.4.6 SAN Ltd. (Social Audit Network) 

Nezisková společnost působící v Anglii. Provádí sociální audity. Cílem je pomáhat 

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

reporty v oblasti sociální, environmentální a ekonomické a zabezpečovat informace             

pro naplánování budoucích aktivit společnosti a zlepšování procesů [3]. 

1.4.7 ETHIBEL (Sociální audity) 

Belgická společnost, provádí rovněž sociální audity. V rámci auditů ověřuje,                   

jak společnosti plní očekávání svých stakeholders. Uděluje značku „ETHIBEL Quality 

Label“. Součástí hodnocení je i etické chování společnosti při výrobě a poskytování služeb 

[7]. 
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1.4.8 Global Reporting Initiative (GRI) 

GRI je společnost, která vytvořila soustavu ukazatelů vhodných k implementaci                 

a porovnatelnému měření a hodnocení společenské odpovědnosti organizací. GRI je velká 

mezinárodní společnost disponující experty v mnoha zemích světa. Její centrum je 

v Amsterodamu [3]. 

1.4.9 EFQM (Evropská nadace pro management kvality) 

Všeobecně známý model je uznávaným nástrojem zvyšování konkurenceschopnosti           

a zlepšování všech činností společností s využitím sebehodnocení a benchmarkingu. Devíti 

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

strategie, zjištěných zdrojů, partnerství a zvládnutých procesů. Tomu pak odpovídají výsledky 

směrem k zaměstnancům, tak i k ostatním zainteresovaným stranám a společnosti (ekologie, 

vztahy k regionu, dárcovství apod.). Model umožňuje hodnocení pomocí metodiky RADAR: 

Results (výsledky), Approach (přístup), Deployment (rozvoj), Assessment (hodnocení), 

Rewiew (přezkoumání) [8]. 

1.4.10 Metoda KORP (Český systém hodnocení CSR) 

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

způsob posuzování zpráv o CSR v ČR vytvořilo sdružení Korektní Podnikání ve spolupráci   

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

Ta se plně opírá o: 

 soustavu ukazatelů GRI, 

 EFQM model excelence, 

 metodiku sebehodnocení modelu CAF 2006 [3].  

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

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

vycházení z Demingova cyklu PDCA. Stupnice bodování je nastavena v rozmezí 0 – 100 

bodů [3]. 

1.5 Zainteresované strany – Stakeholders 

1.5.1 Definice zainteresovaných stran 

Zainteresované strany (synonymem tohoto pojmu jsou „zájmové, participující nebo 

zúčastněné skupiny“), v angličtině často označované jako Stakeholders, jsou všechny osoby, 

instituce či společnosti, které mají vliv na chod společnosti nebo jsou jím ovlivněny. [10] 
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1.5.2 Rozdělení zainteresovaných stran 

Níže uvedená tabulka dokumentuje známé typy stakeholdrů v jednotlivých oblastech 

společenské odpovědnosti organizací, jako např.: trh, pracovní prostředí, místní komunita       

a životní prostředí. 

 

Tab. 1 Rozdělení zainteresovaných stran podle jednotlivých oblastí společenské 

odpovědnosti organizací [9] 

 

oblast CSR Stakeholders 

trh • vlastníci a investoři 

• zákazníci 

• obchodní partneři 

• dodavatelé 

• konkurenti 

• vládní instituce 

pracovní prostředí • zaměstnanci a jejich rodiny 

• odbory 

místní komunita • veřejnost 

• neziskové organizace 

• média 

• vzdělávací instituce 

životní prostředí • neziskové organizace 

• vládní instituce 

• veřejnost 

 

 

1.5.3 Propojení zainteresovaných stran se společenskou odpovědností organizací 

V mnoha společnostech platí, že nejdůležitějšími stakeholdery jsou samotní zaměstnanci. 

V mnoha případech jsou právě zaměstnanci ve svém soukromí bezprostředními „sousedy“ 

továrny, ve které pracují a proto i je bude zajímat společenská strategie. Také se mnohem 

ochotněji dobrovolně podílejí na rozvoji okolí společnosti a mohou svými nápady viděnými 

zblízka společnosti pomoci v upevnění její pozice na lokálním trhu nebo její image [3]. 

Stejným případem jsou i zákazníci. Jejich zapojení do společenské odpovědnosti 

organizací aktivit společnosti mimo požadovaného pozitivního efektu dopadu způsobí větší 

propagaci výrobků a služeb, posílení loajality a zvýšení konkurenceschopnosti na trhu. 

Podobný vzorec lze použít i na obchodní partnery. Všem těmto skupinám může společnost 

představit své společensky odpovědné aktivity a nabídnout jim možnost spolupodílení          

se na nich [3]. 
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Udržováním obchodních vztahů s místními dodavateli vede nejen k rozvoji místa 

působnosti společnosti, ale může mít také výrazný úsporný efekt. Zkrácení logistického 

řetězce dodávek materiálu, zboží a služeb potřebných pro podnik umožní také optimalizaci 

z časového hlediska. Zároveň zvyšuje koupěschopnost zaměstnanců dodavatelů z blízkého 

okolí [3]. 

Jak bylo zmíněno v úvodu, podle Zelené knihy Evropské unie je společenská odpovědnost 

organizací dobrovolné integrování sociálních a ekonomických hledisek do každodenních 

firemních operací a interakcí s firemními stakeholders. Tato, jako stejně další definice, jsou 

záměrně formulovány dosti obecně, a to z důvodu, aby vytvářely co nejširší prostor             

pro aplikaci konceptu v praxi [6]. 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2 Systémové vazby společenské odpovědnosti podniku (CSR) [22] 

 

1.6 Koncepce navyšování společenského prospěchu: CSV - Creating Shared Value 

Co je to "společenský prospěch"? 

Koncept společenského prospěchu označován pojmem „shared value“, je považován        

za nový rámec vztahů mezi vedením investic společnosti a zainteresovanými stranami. 

Společenský prospěch je nedílnou součástí ziskovosti společnosti a konkurenční pozicí. 

Využívá jedinečné zdroje a odborné znalosti o společnosti, vytváří ekonomickou hodnotu tím, 

že přináší části této hodnoty, sdílí je a tím vytvoří společenský prospěch [20]. 

Společnost musí vytvářet propojení mezi svou podnikatelskou výkonností a vytvářením 

společenského prospěchu. Navyšování společenského prospěchu nespočívá pouze na plnění 

závazků společenské odpovědnosti organizací (v oblasti ekonomické, environmentální            

a sociální). Musí se stát základním kamenem podnikatelské strategie [21]. 

V obou koncepcích (CSR i CSV) musí organizace zajistit soulad prováděných 

podnikatelských aktivit nejenom se zněním platných normativů, legislativních aktů                 

a příslušných předpisů, ale rovněž soulad s obecně uznávanými zásadami podnikatelské etiky 

[13]. 

CSR

Místní
komunita

Vláda a regulační 
orgány

Zákazníci Vlastníci

Zaměstnanci

Dodavatelé

DůvěraAutorita

PrůhlednostKontrola
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Tab. 2 Plnění závazků CSR a navyšování společenského prospěchu CSV [13] 

 Plnění závazků CSR Navyšování společenského 

prospěchu (CSV) 

spolupracujících partnerů 

Přidaná hodnota Finanční podpora společensky 

přínosných aktivit 

Podnikatelské a společenské 

přínosy z klíčových aktivit 

Projev Aktivity v oblasti sociální, péče o 

životní prostředí, filantropické aktivity. 

Spolupráce při tvorbě 

společných (firemních i 

společenských) hodnot 

Realizace  Jako dobrovolná autonomní odezva na 

požadavky z okolí, nezávislá na úsilí o 

zvyšování podnikatelské výkonnosti 

Integrální součást realizace 

podnikatelské strategie, 

v přímé souvislosti s plněním 

finančních cílů 

Agenda Je vymezována externími standardy a 

vyžaduje samotné výkaznictví 

připravované k tomu zřízeným 

organizačním útvarem 

Je součástí specifických 

opatření (individuálních 

v každé organizaci), 

přispívajících k provádění 

podnikatelských záměrů 

standardními organizačními 

útvary. 

Úhrada nákladů Samostatná kapitola v rozpočtu; výše 

rozpočtovaných nákladů je závislá na 

odhadu přínosů k image té které 

organizace 

Jsou integrální součástí 

úhrady nákladů rutinních 

podnikatelských aktivit 

organizace 
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2 MOŽNOST IMPLEMENTACE CSR (SA 8000, ISO 26000 A NORMATIV 

SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI PRO ČESKÉ PODNIKOVÉ 

PROSTŘEDÍ) 

2.1 SA 8000 (Social Accountability) 

Mezinárodní pracovní norma SA 8000 

Mezinárodní pracovní norma SA 8000, je v souladu s ILO (Mezinárodní organizace práce), 

Mezinárodní deklarací o lidských právech a konečně rovněž s Deklarací o právech dítěte.     

Je nejen řídící pracovní normou, ale současně verifikačním systémem, který nabízí ucelenou 

kombinaci ukazatelů, což jej dělá integrujícím, důvěryhodným a účinným, např.: 

 norma akceptuje a koresponduje s mezinárodním pracovním právem, 

 všechny stupně podnikové managementu podporující proces hledání shody,        

což znamená přínos pro produktivitu, kvalitu, nábor a udržení zaměstnanců, 

 maximální snahou o zapojení investorů do aktivit společnosti, setkávání zákazníků, 

investorů a zástupců vlády, 

 certifikační a společensky odpovědný program pomáhá zákazníkům, investorům     

a rovněž vládě identifikovat a podporovat společnosti dodržující pracovní právo     

na trhu, 

 SA 8000 je otevřená a dostupná veřejnosti (na SAI website), řada našich organizací 

(vesměs nadnárodních) má svůj systém společenské odpovědnosti certifikován dle 

této normy [15]. 

Přes všechny výše uvedené argumenty je stále ještě mezi našimi vedoucími manažery řada 

těch, kteří pokládají společenskou odpovědnost za zbytečný přepych, za program, který 

podniku nic nepřinese a je pouze finančně náročný. Zástupci sektoru malých středních 

podniků je v některých případech dokonce označován tento program zcela neúnosným [15]. 

Ovšem opak je pravdou – společnost, která se hlásí ke konceptu společenské odpovědnosti, 

prostřednictvím svého morálního kodexu a odpovědným programem svých činností, dosahuje 

nejen morálního uspokojení a ocenění ze strany okolí, ale rovněž je ekonomicky úspěšnější. 

Jestliže má společnost nastaveny vztahy s dodavateli, zákazníky a regionem na bázi slušnosti          

a morálky, nepotřebuje provádět řadu ekonomicky náročných vstupních a výstupních kontrol, 

objednávky jsou řešeny rychleji, tzn. ekonomičtěji. V regionu má společnost pověst slušné 

společnosti, proto je i zájem o ni vyšší. Slušné chování, zájem o vlastní pracovníky a region je 

samo o sobě pozitivní reklamou, která přivádí nové zákazníky a stabilizuje zákazníky stávající 

[15]. 
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2.2 ČSN ISO 26000:2011 (Pokyny pro oblast společenské odpovědnosti) 

Společnosti na celém světě stejně jako jejich zainteresované strany, si stále více uvědomují 

potřebu společensky odpovědného chování. Záměrem společenské odpovědnosti je přispívat 

k udržitelnému rozvoji [18]. 

Výkonnost podniku ve vztahu ke společnosti, ve které působí, a dopad činností na životní 

prostředí se stává kritickou součástí měření celkové výkonnosti a schopnosti pokračovat 

v efektivním fungování. To je částečně odrazem rostoucího povědomí o důležitosti potřeby 

zajišťovat zdravé ekosystémy, sociální rovnost a dobré řízení a správu společností. 

V dlouhodobém horizontu závisí činnosti všech společností na zdraví světových ekosystémů. 

Společnost je vystavena většímu dohledu ze strany různých na ní zainteresovaných stran. 

Vnímání výkonnosti společnosti v oblasti společenské odpovědnosti může kromě jiného 

ovlivnit: 

 její konkurenční postavení, 

 její pověst, 

 její schopnost přilákat a udržet zaměstnance nebo členy, zákazníky, klienty           

nebo uživatele, 

 udržovat morálky, angažovanosti a produktivity zaměstnanců, 

 pohled investorů, dárců, sponzorů a finanční komunity, 

 její vztahy s organizacemi, státní správou, médii, dodavateli, partnery, zákazníky     

a společenstvím, v jehož rámci působí [18]. 

Tato mezinárodní norma poskytuje „metodické“ pokyny k základním principům 

společenské odpovědnosti, přičemž rozlišuje společenskou odpovědnost a zapojení 

zainteresovaných stran, základní témata a otázky náležící do oblasti společenské 

odpovědnosti, a dále nabízí pokyny ke způsobům integrace společensky odpovědného 

chování ve společnosti. Tato mezinárodní norma zdůrazňuje význam výsledků a zlepšení 

profilu společnosti v oblasti společenské odpovědnosti [18]. 

Norma je určena k použití pro všechny typy společností v soukromém, veřejném                 

a neziskovém sektoru, bez ohledu na jejich velikost a na to, zda působí v rozvojových            

či rozvinutých zemích. I když ne všechny části této mezinárodní normy stejně užitečné        

pro všechny společnosti, veškerá základní témata jsou relevantní pro každou společnost. 

Základní témata se skládají z řady otázek a je na individuální zodpovědnosti každé 

společnosti stanovit otázky, jejichž řešení je pro ni relevantní a významné, a to pomocí 

vlastních úvah a dialogu se zainteresovanými stranami [18]. 

Stejně jako jakákoliv jiná společnost, mohou tuto mezinárodní normu využívat společnosti 

státní správy. Není však určena k tomu, aby nahrazovala, upravovala nebo jakkoliv měnila 

závazky státu [18]. 

Doporučuje se všem společnostem, aby se díky využití této mezinárodní normy staly 

společensky odpovědnějšími [18]. 
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Na základě skutečnosti, že uznává rozdílnou úroveň porozumění a integrace společenské 

odpovědnosti, může tato norma sloužit začátečníkům i subjektům pokročilým v její 

implementaci. Pro začátečníka může být užitečné si tuto normu přečíst a aplikovat jí jako 

základní pomůcku v oblasti společenské odpovědnosti, zatímco zkušený uživatel jí může 

využít ke zlepšení stávajících postupů a k další integraci společenské odpovědnosti v rámci 

společnosti. Tato norma je určena k použití jako celek [18]. 

Tato norma nabízí uživatelům pokyny a není určena ani vhodná pro účely certifikace. 

Jakákoliv nabídka certifikace podle ČSN ISO 26000:2011 nebo tvrzení, že je nějaká 

organizace certifikovaná podle ČSN ISO 26000:2011, by představovalo úmyslně zkreslený 

výklad a účel této mezinárodní normy [18]. 

 

 

Obr. 3 Schématický přehled normy ČSN ISO 26000:2011 [18] 
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Kapitola 1 – Předmět 

Tato mezinárodní norma nabízí „metodické“ pokyny pro všechny typy společností,          

bez ohledu na jejich velikost nebo umístění. Tyto pokyny se týkají: 

a) termínů a definic, které se vztahují ke společenské odpovědnosti, 

b) základů, trendů a charakteristik společenské odpovědnosti, 

c) principů a postupů vztahujících se ke společenské odpovědnosti, 

d) základních témat a otázek společenské odpovědnosti, 

e) integrace, implementace a propagace společensky odpovědného chování v celé 

společnosti a v rámci její sféry vlivu, a to prostřednictvím její firemní politiky          

a postupů, 

f) stanovení a zapojení zainteresovaných stran, 

g) komunikace závazků, dosažených výsledků a dalších informací, týkajících             

se společenské odpovědnosti. 

Tato norma má společnostem pomoci k trvale udržitelnému rozvoji. Má společnosti 

povzbuzovat k provádění činností, které jdou nad rámec souladu s legislativou s tím,             

že je bráno na vědomí, že soulad s legislativou je základní povinností a součástí společenské 

odpovědnosti jakékoliv společnosti. Jejím cílem je podporovat jednotné chápání problematiky 

společenské odpovědnosti a je určena k doplnění dalších nástrojů a iniciativ vztahujících se   

ke společenské odpovědnosti. Není záměrem je nahradit [18]. 

Tato mezinárodní norma není normou systému managementu. Není určená ani vhodná pro 

účely certifikace nebo pro použití při tvorbě předpisů ani pro smluvní účely. Účelem této 

normy je poskytnou společnostem pokyny týkající se společenské odpovědnosti a lze ji 

používat v rámci aktivit veřejné politiky. Nicméně pro účely Smlouvy z Marakéše o zřízení 

Světové obchodní organizace se nemá interpretovat jako „mezinárodní norma“, „návod“ nebo 

„doporučení“, ani nemá sloužit jako východisko pro jakoukoliv domněnku nebo zjištění 

dovozující, že je nějaké opatření v souladu se závazky Světové obchodní organizace. Dále 

není určena k tomu, aby sloužila jako východisko pro soudní žaloby, stížnosti, obhajoby nebo 

jiné nároky v rámci jakýchkoliv mezinárodních, vnitrostátních nebo jiných řízení, ani k tomu, 

aby byla citována jako důkaz zvykového mezinárodního práva [18]. 

Účelem této mezinárodní normy není bránit rozvoji konkrétnějších nebo náročnějších 

nadnárodních norem, případě norem odlišného typu. 

Kapitola 2 – Termíny a definice 

Vymezuje a poskytuje definici základních termínů, jež mají pro chápání společenské 

odpovědnosti a používání této normy zásadní význam [18]. 
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Kapitola 3 – Pochopení společenské odpovědnosti 

Popisuje významné faktory a podmínky, jež ovlivňovaly rozvoj společenské odpovědnosti 

a mají stále vliv na její charakter a praxi. Dále popisuje samotný koncept společenské 

odpovědnosti – co tento pojem znamená a jak se týká společností. Tato kapitola obsahuje 

návod k používání této normy pro malé a střední společnosti [18]. 

Kapitola 4 – Principy společenské odpovědnosti 

V této kapitole jsou uvedeny pokyny k sedmi principům společenské odpovědnosti: 

odpovědnost, transparentnost, etické chování, ohledy na zájmy zainteresovaných stran, 

respektování pravidel právního státu, respektování mezinárodních standardů chování, 

respektování lidských práv [18]. 

Při zavádění a realizaci společenské odpovědnosti je pro společnost zastřešujícím cílem 

maximalizovat svůj příspěvek k udržitelnému rozvoji. Přesto že neexistuje žádný definitivní 

seznam principů společenské odpovědnosti, měla by společnost v rámci tohoto cíle 

respektovat sedm principů a zabývat se jimi společně se zásadami, jež jsou specifické pro 

jednotlivá základní témata popsána v kapitole 6 [18]. 

Společnosti by měly ve svém chování vycházet ze standardů, směrnic nebo pravidel 

chování, jež jsou v souladu s přijímanými principy správného nebo dobrého jednání 

v kontextu konkrétní situace, i když jsou tyto situace náročné. Společnostem se doporučuje, 

aby při používání této mezinárodní normy braly v úvahu společenské, environmentální, 

právní, kulturní, politické a organizační rozdíly, stejně jako různé ekonomické podmínky, 

přičemž by měly dodržovat mezinárodní standardy chování [18]. 

Kapitola 5 – Uznání společenské odpovědnosti a zapojení zainteresovaných stran 

Tato kapitola se zabývá dvěma základními postupy společenské odpovědnosti: uznání 

vlastní společenské odpovědnosti ze strany společnosti a dále stanovení a zapojení 

zainteresovaných stran. Stejně jako principy popsané v kapitole 4, i tyto postupy by měl mít 

uživatel na paměti při řešení základních témat společenské odpovědnosti uvedených 

v kapitole 6 [18]. 

Uznání společenské odpovědnosti zahrnuje zjištění otázek vyvolaných rozhodováním        

a aktivitami společnosti a stanovení způsobů, jak tyto otázky řešit, aby organizace přispívala 

k udržitelnému rozvoji [18]. 

Uznání společenské odpovědnosti dále zahrnuje zajišťování stran zainteresovaných          

do činnosti společnosti. Je základním principem společenské odpovědnosti respektování         

a zohledňování zájmů zainteresovaných stran, jež jsou ovlivňovány jejími rozhodnutími         

a aktivitami [18]. 
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Obr. 4 Vztahy mezi společností, zainteresovanými stranami a společností [18] 

 

Kapitola 6 – Pokyny k základním tématům společenské odpovědnosti 

Aby společnost stanovila předmět své společenské odpovědnosti, určila relevantní otázky    

a své priority, měla by zohlednit následující základní témata: 

 řízení a správa (governance) společnosti, 

 lidská práva, 

 praktiky z oblasti pracovních vztahů, 

 životní prostředí, 

 etika v podnikání, 

 ochrana spotřebitelů, 

 komunitní angažovanost a rozvoj [18]. 

Tam, kde je to vhodné, se v rámci těchto sedmi základních témat lze zabývat 

ekonomickými aspekty i aspekty souvisejícími se zdravím, bezpečností a hodnotovým 

řetězcem. Dále se zvažují různé způsoby, jimiž mohou být jednotlivými základními tématy 

ovlivněni muži i ženy [18]. 

Každé z těchto základních témat zahrnuje celou řadu otázek společenské odpovědnosti. 

Tyto otázky, spolu se souvisejícími opatřeními a očekáváními, jsou popsány v této kapitole. 

Protože je společenská odpovědnost dynamická a odráží vývoj zájmu o společnost a životní 

prostředí, mohou se v budoucnu objevit další otázky [18]. 
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Vypořádání se se základními tématy a otázkami by mělo být založeno na principech           

a postupech společenské odpovědnosti (viz kapitola 4 a 5). Pro každé základní téma             

by společnost měla určit a řešit všechny otázky, jež mají významný nebo relevantní vliv         

a na její rozhodnutí a aktivity (viz kapitola 5). Při posuzování relevantnosti jednotlivých 

otázek by se měly vzít v úvahu krátkodobé a dlouhodobé ekonomické cíle. Neexistuje však 

žádné předem stanovené pořadí, v němž by společnost měla základní témata a otázky řešit; 

buď to záviset na každé společnosti a její konkrétní situaci nebo souvislostech [18]. 

Společnost by měla na klíčová témata pohlížet komplexně. Měla by tedy zvažovat všechna 

základní témata, otázky a jejich významné vztahy, a ne se soustředit pouze na jednu otázku. 

Společnosti by si měly být vědomy toho, že úsilí směřující k řešení jedné otázky může 

zahrnovat kompromisy týkající se jiných otázek. Konkrétní zlepšení zaměřená na specifickou 

otázku by neměla negativně ovlivňovat jiné otázky nebo produkovat negativní dopady          

na životní cyklus jejích výrobků či služeb, na zainteresované strany nebo na hodnotový 

řetězec [18]. 
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Obr. 5 Sedm základních témat [18] 

Kapitola 7 – Pokyny k integraci společenské odpovědnosti v rámci celé organizace 

V předchozích kapitolách této normy byly určeny principy, základní témata a problémy 

společenské odpovědnosti. Tato kapitola obsahuje pokyny k uvádění společenské 

odpovědnosti ve společnosti do praxe. Ve většině případů mohou společnosti při uvádění 

společenské odpovědnosti do praxe vycházet ze stávajících systémů, zásad, struktur a sítí 

společnosti, přesto některé činnosti budou pravděpodobně prováděny novým způsobem nebo 

se zřetelem k širší škále faktorů [18]. 
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Některé společnosti již mohou mít zavedeny techniky pro uplatňování nových přístupů      

ve vlastních rozhodovacích procesech a činnostech a také efektivní systémy komunikace        

a interního přezkoumání. Jiné mohou mít méně propracované systémy správy a řízení 

společnosti nebo jiné aspekty společenské odpovědnosti. Účelem následujících pokynů          

je pomoci všem společnostem, ať už jsou jejich výchozí podmínky jakékoliv, integrovat 

společenskou odpovědnost do způsobu jejich fungování [18]. 
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Obr. 6 Integrace společenské odpovědnosti v rámci celé společnosti [18] 

Příloha A – Příklady dobrovolných iniciativ a nástrojů v oblasti společenské 

odpovědnosti 

Předkládá neúplný seznam dobrovolných iniciativ a nástrojů týkajících se společenské 

odpovědnosti, jež se zabývají aspekty jednoho nebo několika základních témat, případně 

integrace společenské odpovědnosti do celé společnosti [18]. 

Příloha B – Význam použitých zkratek 

Obsahuje výklad zkratek použitých v této normě [18]. 
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2.3 Národní program posuzování shody systému managementu společenské 

odpovědnosti 

Tento Národní program specifikuje požadavky na systém managementu společenské 

odpovědnosti a je aplikovatelný pro všechny velikosti a typy společností (podnikatelské            

i rozpočtové sféry) bez ohledu na jejich geografické umístění [12]. 

Soulad s požadavky tohoto dokumentu umožní společnosti: 

 vytvořit, rozvíjet, udržovat a prosazovat / principy a postupy v oblastech, které má 

společnost možnost ovlivňovat a usměrňovat a tím přispívat k udržitelnému 

rozvoji, včetně zdraví a blaha společnosti, 

 dodržovat závazky ve vztahu ke společenské odpovědnosti, 

 důvěryhodně doložit zainteresovaným stranám, že existující politika organizace, 

postupy a praxe jsou v souladu s požadavky tohoto dokumentu, 

 integrovat, implementovat a podporovat společensky odpovědné chování; 

 identifikovat a zapojit zainteresované strany, 

 certifikovat systém managementu společenské odpovědnosti externí organizací 

[12]. 

„Společenská odpovědnost organizace je trvalým závazkem společnosti chovat se eticky    

a přispívat k ekonomickému růstu a zároveň se zasazovat o zlepšování kvality života 

pracovníků a jejich rodin, stejně jako místní komunity a společnosti jako celku“ (World 

Business Council for Sustainagle Development, 1997) [12]. 

Tento dokument vyzývá společnosti k provádění činností, které jsou nad rámec právních 

požadavků s tím, že soulad s právními požadavky je základní součástí společenské 

odpovědnosti jakékoli společnosti [12]. 

Národní program stanovuje požadavky na chování společností v oblasti společenské 

odpovědnosti a je určen k doplnění dalších konkrétních nástrojů a iniciativ, vztahujících        

se k společenské odpovědnosti [12]. 
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Praktická část 

3 ANALÝZA POTŘEB A NÁVRH JEDNOTLIVÝCH ETAP 

IMPLEMENTACE CSR PRO ZÁKAZNÍKA 

V této kapitole je popsána společnost Versa Systems s.r.o., která jako konzultační               

a implementační společnost v oblasti integrovaných systémů řízení jako systémový integrátor 

poskytující produkty, řešení a služby pro zákazníky z různých oblastí průmyslu, služeb i státní 

sféry. 

3.1 Charakteristika společnosti Versa Systems s.r.o. 

3.1.1 Profil 

Versa Systems s.r.o. je soukromá, nezávislá společnost, jejíž historie spadá do roku 1993. 

Zaměřuje se především na poskytování komplexních služeb v oblastech: 

 integrovaných systémů řízení (IMS) dle následujících norem - ISO 9001-QMS, ISO 

14001-EMS, ISO 20000-ITSM, ISO 27001 - ISMS, ISO 18001-OHSAS, ISO 

10006-PM, IS0 22000 - FSMS, BS 25999 – BCM, 

 systémové integrace informačních a audiovizuálních technologií, 

 řízení vztahů se zákazníky (CRM), 

 správy a oběhy dokumentů (DMS). 

Počínaje analýzou, přes poradenství, návrh optimálního řešení, a konče implementací, 

dodávkami ucelených řešení a podporou našich zákazníků. 

Odborníci Versa Systems s.r.o. pomohou navrhnout, implementovat a realizovat takové 

systémy, jež budou maximálně přizpůsobeny potřebám organizace. 

Společnost Versa Systems s.r.o. je schopná realizovat zakázky po celé České a Slovenské 

republice. 

 v roce 2004 získala Versa Systems s.r.o. certifikát systému řízení kvality dle ISO 

9001, 

 v roce 2005 získala Versa Systems s.r.o. certifikát na systém řízení informační 

bezpečnosti dle ISO/IEC 27001, 

 v roce 2008 získala certifikaci na systém managementu služeb v IT dle ISO/IEC 

20000, 

 společnost Versa Systems s.r.o. je členem britského institutu pro normy (BSI)         

a české sekce iTSMf. Pracovníci Versa Systems s.r.o.  jsou členy ISACA, IRCA, 

ČSJ [19; 23]. 

 

 

 



25 

 

3.1.2 Portfolio 

Řešení: Integrované systémy řízení, systémová integrace, projektový management, CRM  

a DMS. 

 ISO 9001 – Management kvality dle ISO 9001, 

 ISO 27001 – Systém řízení bezpečnosti informací (ISMS), 

 ISO 20000 – Management služeb v IT (ITMS), 

 ISO 14001 – Systém managementu ochrany životního prostředí dle ISO 14001, 

 ISO/TS 16949 – Management kvality v automobilovém průmyslu dle ISO/TS 

16949, 

 ČSN OHSAS 18001 – Management bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle 

OHSAS 18001 

 SA 8000 – Systém řízení společenské odpovědnosti dle SA 8000, 

 PM – Projektový management: PRINCE 2, MS Project, ISO 10006, 

 DMS – Dokument management systém, 

 CRM  - Řízení vztahů se zákazníky s podporou řešení na bázi Microsoft Dynamics. 

Produkty: Implementace a dodávky SW řešení pro správu a podporu systémů informační 

bezpečnosti. 

 RA2 – Nástroj pro analýzu rizik v ISMS dle ISO 27001, 

 PROTEUS – Komplexní systém pro provoz, monitorování a kontrolu shody 

v ISMS, 

 OpManager – Komplexní software pro správu a monitorování podnikových sítí, 

 AdminGuard – Software pro monitorování aktivit administrátorů [19; 22]. 

Služby: Poskytování širokého spektra služeb pro provozování, údržbu a další zlepšování 

integrovaných systémů řízení. 

 Údržba systémů – ISO 27001, ISO 20000, ISO 9001, ISO 14001, ISO/TS 16949, 

 Interní audity – outsourcing – Provádění interních auditů systémů, procesů             

i výrobků, 

 Testování zranitelností IT-MPaket27_1020 – Poskytujeme služby při testování 

zranitelností ve Vaší infrastruktuře, 

 Odborné kurzy a školení – ITIL, Manažer ISO 20000, ISO 27001, ISO 9001, 

 Penetrační testy – Penetrační testy dle ISO 27001 [19; 23]. 
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3.1.3 Reference 

Mezi zákazníky společnosti Versa Systems s.r.o. patří malé a střední společnosti, státní 

správa, ale i velké nadnárodní společnosti především z oblasti IT, elektroniky                          

a elektrotechniky, strojírenství, automobilového průmyslu, zpracování dřeva, školství, 

lékařství, služeb a stavebnictví. 

Např.: A L K O M Security, a.s.; ASD Software, s.r.o.; BLACK & DECKER Czech          

s. r. o.; Česká pošta, s.p.; České dráhy, a.s.; eD´ system Czech, a.s.; Ostravské komunikace, 

a.s.; PPL CZ s.r.o.; Železárny Třinec, a.s.; ŠKODA AUTO a.s. [19; 23]. 

3.2 Produkt ČSN ISO 26000:2011 

Společnost Versa Systems s.r.o. si uvědomila narůstající význam společenské 

odpovědnosti organizací. Proto se rozhodla do svého širokého portfolia nabízených služeb 

zahrnout také tuto oblast a normu ČSN ISO 26000:2011 – Pokyny pro oblast společenské 

odpovědnosti, kterou chce v rámci svých poradenských a implementačních služeb nabízet 

zákazníkům s cílem integrace společenské odpovědnosti organizací přímo do jejich 

společností. Zároveň hodnotit míru společenské odpovědnosti pomocí českého systému 

hodnocení CSR – metody KORP. Jedná se o rychle se rozvíjející oblast a společnost Versa 

Systems s.r.o. rozhodně nechtěla zůstat pozadu, protože se nebrání inovacím a již provádí 

poradenské služby týkající se normy SA 8000. 

V následujících kapitolách bude stručně popsán průběh seznámení společnosti            

Versa Systems s.r.o. s celým konceptem společenské odpovědnosti organizací a samotnou 

normou ČSN ISO 26000:2011. 

Postup pro implementace normy ČSN ISO 26000:2011 u extérního zákazníka bude shrnut 

v základních a stručných bodech, jelikož samotná implementace konceptu společenské 

odpovědnosti organizací je tak rozsáhlá, že by vydala na nejednu samostatnou příručku          

či návod. 

3.2.1 Studie proveditelnosti 

Na počátku zařazení normy ČSN ISO 26000:2011 do produktového portfolia společnosti 

vyvstávaly nejrůznější otázky jako např.: 

Proč se zabývat konceptem společenské odpovědnosti a samotnou normou? 

Prvotním impulsem pro samotné uvažování o zavedení této oblasti a normy do portfolia 

společnosti byly: 

 poptávka po tomto typu implementace, 

 společenská poptávka. 
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Pochopitelně se zvažovaly i výhody pro zákazníky, mezi které můžeme zařadit 

transparentnost, důvěryhodnost, dlouhodobý udržitelný rozvoj organizace, zvýšení loajality     

a přilákání nových zainteresovaných stran, odlišení od konkurence (konkurenční výhoda), 

zvýšení pověsti společnosti a mnohé další. 

Znají české společnosti normu ČSN ISO 26000:2011 a mají povědomí o oblasti 

společenské odpovědnosti organizací? 

Na tuto otázku byla odpověď z velké části již vyřešena v teoretické části této práce. 

V České republice působí Rada kvality ČR. Byl vytvořen český standard – Národní program 

posouzení shody systému managementu společenské odpovědnosti a v neposlední řadě jsou 

zde ceny: Národní cena ČR za společenskou odpovědnost a Cena hejtmana za společenskou 

odpovědnost. 

Všechny tyto aktivity přispívají k rozvoji, usilování a znalosti společenské odpovědnosti 

organizací jak v samotných společnostech, tak i samotné veřejnosti. 

Na tuto odpověď přímo navazuje následující otázka. 

Je současný zájem o koncept společenské odpovědnosti organizací dostačující,        

aby vyvolal zájem společností po zavedení ČSN ISO 26000:2011? 

Odpověď na tuto otázku může být různá. Můžeme odpovědět NE: jelikož norma není 

určena pro certifikaci. Nebo můžeme odpovědět ANO: firmy slyší na zkratku ISO více,       

než na zkratku SA. 

Je norma ČSN ISO 26000:2011 významná pro oblast společenské odpovědnosti 

organizací? 

Tuto normu musíme považovat za jakýsi „startovací“ mezník pro společnosti, které           

se rozhodnou uplatnit společenskou odpovědnost ve svém prostředí. 

Po zavedení normy ČSN ISO 26000:2011 je zde velký předpoklad, nechat si společenskou 

odpovědnost certifikovat dle mezinárodní normy SA 8000, která je celosvětově uznávána jako 

referenční norma nebo od 3. 4. 2012 zvolit certifikaci dle Národního programu posuzování 

shody systému managementu společenské odpovědnosti. 

Většina stávajících či potencionálních zákazníků má již zavedeny normy ČSN EN ISO 

9001:2010, ČSN EN ISO 14001:2005, ČSN OHSAS 18001:2008. V některých případech 

všechny normy najednou neboli integrovaný systém řízení (ITM). I tento fakt by mohl být 

impulsem vydat se novou cestou ve společnosti a zaměřit se na oblast společenské 

odpovědnosti organizací a normu ČSN ISO 26000:2011. 

Pozn.: Společnost Versa Systems s.r.o. si od Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii      

a státní zkušebnictví zakoupila normu ČSN ISO 26000:2011 – Pokyny pro oblast společenské 

odpovědnosti. 
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3.2.2 SWOT analýza 

Společnost Versa Systems s.r.o. v návaznosti na vyslovené otázky a jejich odpovědi 

provedla SWOT analýzu samotného produktu (normy), který chce nabízet svým zákazníkům. 

Silné/slabé stránky souvisejí s pozicí společnosti v povědomí zákazníka. Jsou interní          

z hlediska společnosti a jejího obchodování se zákazníkem. Společnost je může svou aktivitou 

snadno ovlivnit. 

Silné stránky společnosti: 

 stálí zákazníci a řízení vztahů se zákazníky (CRM), 

 dlouholetá tradice a renomé značky společnosti, 

 jedinečné know-how. 

Slabé stránky společnosti: 

 malý prostor pro vytvoření rozdílného produktu na trhu (návod k implementaci) 

normy, 

 nová norma a její neznalost. 

Na příležitosti/hrozby společnost pohlížela jako na extérní události, nad kterými nemá 

žádnou nebo jen minimální kontrolu. Příležitosti/hrozby jsou společnosti definovány jako 

skutečnosti, které mohou nastat a přivodit ztrátu nebo zisk. 

Příležitosti: 

 novinka v portfoliu norem, 

 rychle se rozvíjející sektor společenské odpovědnosti, 

 možnost vytvoření nového produktu, 

 vytvoření nového zákaznického segmentu. 

Hrozby: 

 konkurence implementačních firem, 

 ekonomická situace trhu, 

 nezájem o necertifikovanou normu. 

SWOT analýza byla vyhodnocena jako kladná. Společnost Versa Systems s.r.o.                

se rozhodla zařadit normu ČSN ISO 26000:2011 do svého portfolia. 
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3.2.3 Vývojové schéma návrhu produktu 

Vývojové schéma produktu zobrazuje celý koncept a původní myšlenku pro vytvoření 

produktu. 
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+
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Profil produktu
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Obr. 7 Vývojové schéma návrhu produktu 

 

 

 

 

 

 



30 

 

3.2.4 Profil produktu 

Po zařazení normy ČSN ISO 26000:2011 bylo nutné vytvořit katalogový list produktu. 

Veškeré produkty společnosti Versa Systems s.r.o. jsou reprezentovány jednotným 

zobrazením a strukturou katalogového listu. 

Na tomto listu jsou uvedeny následující informace pro zákazníka: 

 název produktu – CSRPaket (26Paket), 

 co je to ČSN ISO 26000:2011, 

 co nabízí CSRPaket, 

 co je součástí CSRPaketu, 

 časová náročnost a cena, 

 přínosy z implementace CSR, 

 údržba oblasti CSR po implemetaci CSR+Paket, 

 CSR+Paket základní činnosti, 

 Proč právě Versa Systems s.r.o.? 

3.2.5 Postup implementace 

V následujících kapitolách je stručně popsán kompletní postup od vytvoření návodu 

k implementaci u zákazníka, jakož i samotná interní dokumentace pro společnost             

Versa Systems s.r.o. a extérní dokumentace (pro zákazníka). 

Implementace je u zákazníka prováděna tzv. na „klíč“. Jedná se o komplexní poradenské 

služby při zpracování dokumentace a pomoc při zavádění do praxe. 
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Obr. 8 Vývojové schéma postupu implementace 
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1. FÁZE – ZAHÁJENÍ IMPLEMENTACE SYSTÉMU SPOLEČENSKÉ 

ODPOVĚDNOSTI ORGANIZACÍ 

Krok 1 – Úvodní analýza 

a) Rozhodnutí vrcholového vedení o implementaci společenské odpovědnosti 

organizací ve společnosti. 

b) Rozhodnutí, že implementace (následné hodnocení) systému společenské 

odpovědnosti organizací bude řešeno jako projekt. 

c) Jmenování vedoucího projektu. 

d) Jmenování týmu (tým CSR)
1
. 

e) Úvodní školení vrcholového vedení a týmu CSR. 

Krok 2 – Zahájení činnosti týmu CSR: projektování 

a) Vstupní analýza (tým CSR). 

b) Rozhodnutí o podobě systému společenské odpovědnosti organizací a stanovení 

požadavku na jeho organizaci. 

c) Plánování projektu – projektový záměr (tým CSR). 

2. FÁZE – REALIZACE PROJEKTOVÉHO ZÁMĚRU 

Krok 3 

a) Stanovení cílů projektu a výstupů. 

b) Stanovení časového rámce, milníků (kontrolních bodů). 

c) Formulace požadavků na zdroje (požadavek na vedení). 

d) Školení zaměstnanců. 

e) Komunikace. 

f) Postupy sběru a shromažďování dat. 

g) Určení silných stránek a námětů na zlepšování. 

3. FÁZE – ZPRÁVA O CSR 

Krok 4 

a) Formulování konceptu první Zprávy o CSR. 

b) Psaní Zprávy. 

  

                                                 
1
 Tým CSR – složení: zástupce společnosti; která si normu objednala a zástupce Versa Systems s.r.o. 
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Versa Systems s.r.o. se při implementaci v rámci interního auditu také zabývá sedmi 

základními tématy společenské odpovědnosti dle kapitoly č. 6 normy ČSN ISO 

26000:2011. 

6.2 Řízení a správa organizace. 

6.3 Lidská práva. 

6.4 Praktiky z oblasti pracovních vztahů. 

6.5 Životní prostředí. 

6.6 Etika v podnikání. 

6.7 Ochrana spotřebitelů. 

6.8 Komunitní angažovanost a rozvoj [18]. 

Versa Systems s.r.o. uplatňuje pokyny k integraci společenské odpovědnosti v rámci 

celé organizace dle kapitoly č. 7 normy ČSN ISO 26000:2011. 

7.1 Obecné informace 

7.2 Vztah charakteristik organizace ke společenské odpovědnosti 

7.3 Chápání společenské odpovědnosti organizace 

7.3.1 Náležitá péče (due diligence) 

7.3.2 Stanovení relevantnosti a významu základních témat a problémů pro organizaci 

7.3.2.1 Stanovení relevantnosti 

7.3.2.2 Stanovení významu 

7.3.3 Sféra vlivu organizace 

7.3.3.1 Posouzení sféry vlivu organizace 

7.3.3.2 Uplatňování vlivu 

7.3.4 Stanovení priorit pro řešení problémů 
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7.4 Postupy integrace společenské odpovědnosti v organizaci 

7.4.1 Zlepšování informovanosti a utváření dovedností pro oblast společenské 

odpovědnosti 

7.4.2 Směřování organizace v oblasti odpovědnosti 

7.4.3 Začlenění společenské odpovědnosti di správy a řízení (governance), systémů         

a postupů organizace 

7.5 Komunikace v otázkách společenské odpovědnosti 

7.5.1 Role komunikace v oblasti společenské odpovědnosti 

7.5.2 Charakteristiky informací týkajících se společenské odpovědnosti 

7.5.3 Typy komunikace v oblasti společenské odpovědnosti 

7.5.4 Dialog se zainteresovanými stranami o komunikaci v oblasti společenské 

odpovědnosti 

7.6 Zvyšování důvěryhodnosti v oblasti společenské odpovědnosti 

7.6.1 Metody zvyšování důvěryhodnosti 

7.6.2 Zvyšování důvěryhodnosti zpráv a tvrzení o společenské odpovědnosti 

7.6.3 Řešení sporů nebo rozporů mezi organizací a jejími zainteresovanými stranami 

7.7 Přezkoumání a zlepšení opatření a postupů organizace týkajících se společenské 

odpovědnosti 

7.7.1 Obecně 

7.7.2 Sledování činností v oblasti společenské odpovědnosti 

7.7.3 Sledování pokroku a výkonnosti organizace v oblasti společenské odpovědnosti 

7.7.4 Zvýšení spolehlivosti sběru a správy dat a informací 

7.7.5 Zlepšující se výsledky 

7.8 Dobrovolné iniciativy v oblasti společenské odpovědnosti 

7.8.1 Obecné informace 

7.8.2 Dobrovolná povaha účasti 

7.8.3 Náměty ke zvážení 

7.8.4 Poznámky k příloze A [18] 
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3.2.6 Časový harmonogram implementace a cena 

Prvním fázím implementace společenské odpovědnosti organizací je zapotřebí věnovat 

více času, neboť je nutné, aby se zaměstnanci seznámili se základy společenské odpovědnosti 

organizací. Celková časová náročnost a vytvoření harmonogramu pro implementaci ČSN ISO 

26000:2011 u zákazníka jsou závislé na podpoře a spolupráci ze strany zákazníka 

(zpřístupnění pracovišť, průběh činností dle schváleného harmonogramu, atd.…). 

Obvykle lze dosáhnout implementaci oblasti společenské odpovědnosti organizací 

v rozmezí 3 – 6 měsíců s ohledem na složitost procesů a velikost společnosti. V budoucích 

obdobích je nutné se ve společnostech věnovat průběžnému a neustálému zlepšování této 

oblast společenské odpovědnosti organizací, jen tak je možné zajistit opravdový přínos         

pro společnost i v budoucnu. 

Konkrétní cenová nabídka je vždy individuálně připravována s ohledem na rozsah prací     

a velikost organizace. 

3.2.7 Dokumentace 

Dokumentace se ve společnosti Versa Systems s.r.o. rozděluje do dvou kategorií. Extérní 

dokumentace je přístupná všem zainteresovaným stranám. Interní dokumentace je skrytá        

a přístupná pouze zaměstnancům společnosti Versa Systems s.r.o. 

Interní 

 harmonogram implementace, 

 checklist z úvodní analýzy; interního auditu, 

 šablona zápisu z konzultace, 

 předávací protokol jednotlivých etap, 

 prezentace (popis produktu), 

 katalogový list. 

Extérní 

Společnost musí dokumentovat systém managementu společenské odpovědnosti i jeho 

rozsah. Společnost musí řídit dokumenty a záznamy týkající se systému managementu 

společenské odpovědnosti [12]. 

Dokumentace systému managementu společenské odpovědnosti musí zahrnovat: 

 oblast použití systému společenské odpovědnosti, 

 dokumentovaná prohlášení o politice/strategii a cílech/měřítkách společenské 

odpovědnosti, 

 programy a projekty, 

 dokumentované postupy a záznamy potřebné k zajištění efektivního plánování, 

fungování a řízení systému managementu společenské odpovědnosti [12]. 
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3.2.8 Školení konzultantů 

Proto, aby mohla společnost Versa Systems s.r.o. vůbec nabízet implementaci oblasti 

společenské odpovědnosti organizací, bylo zapotřebí provést školení svých zaměstnanců 

(konzultantů). 

Zaměstnanci byli seznámeni s normou na poradě prostřednictvím elektronické prezentace, 

katalogovým listem produktu a dále jim byla předložena tištěná verze normy. Zaměstnancům 

bylo poskytnuto dvoutýdenní období, pro nastudování normy. Po uplynutí tohoto období, byla 

svolána druhá porada, respektive již samotné školení. 

Bylo zapotřebí projít jednotlivé kapitoly normy ČSN ISO 26000:2011 a porozumět jim,   

jak z teoretického hlediska, tak samotného užití v praxi. Nově vzniklá dokumentace, 

implementační a vyhodnocovací postup, byly na této schůzce revidovány a byla zvolena jejich 

finální podoba. 

Zaměstnanci společnosti Versa Systems s.r.o. budou společenskou odpovědnost organizací 

vyhodnocovat u zákazníka za pomoci metody KORP. 

3.2.9 Marketing 

Marketing a jeho výsledky byl nedílnou součástí celého konceptu vytvoření nového 

produktu. 

Marketingový průzkum zahrnoval emailový průzkum vybraných zákazníků. Email 

obsahoval jednoduše formulované otázky, zda (potencionální) zákazník slyšel o normě ČSN 

ISO 26000:2011 a zda jí hodlá implementovat do své společnosti. 

Seznam zákazníků byl vygenerován z interní databáze prostřednictvím Microsoft 

Dynamics CRM a filtračních kritérií (zda má zákazník již implementovanou některou z norem 

ISO). 

3.2.10 Uvedení produktu na trh 

Co vše je zapotřebí udělat, aby se produkt dostal na trh? 

 vytvoření katalogového listu produktu, 

 doplnění normy ČSN ISO 26000:2011 do portfolia společnosti, 

 použití internetových stánek společnosti Versa Systems s.r.o. a zapsání nového 

produktu do aktualit, 

 emailový marketing – v rámci dotazníkové akce o normě ČSN ISO 26000:2011       

a konceptu společenské odpovědnosti organizací. V emailu byla uvedena také 

informace o nově vzniklém produktu. 
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4 VYHODNOCENÍ ANALÝZY, DOPORUČENÍ 

4.1 Vyhodnocení analýzy 

V praktické části bakalářské práce bylo zapotřebí se seznámit s produkty, postupy, etapami 

implementace těchto produktů a dokumentací, jak interní, tak extérní k tomu, aby bylo možné 

navázat s normou ČSN ISO 26000:2011 na již stávající produkty a zařadit jí do portfolia 

nabídky společnosti. V rámci analýzy potřeb v kapitole 3.2.1 Studie proveditelnosti a kapitole 

3.2.2 SWOT analýza bylo nutné v kapitolách 3.2.3 a 3.2.4 navrhnout vývojové schéma           

a profil produktu. Profil produktu byl doplněn o katalogový list, který je jednotný grafickým 

zpracováním s již nabízenými produkty v portfoliu. Kapitola 3.2.5 Postup implementace čerpá 

ze zkušeností společnosti a následně vytvořený postup byl modifikován pro konkrétní potřeby 

a doporučení normy ČSN ISO 26000:2011. Časový harmonogram (kapitola 3.2.6) a finanční 

náročnost implementace jsou variabilní a flexibilní návrhům a potřebám poptávky společností 

po oblasti společenské odpovědnosti organizací. Vytvoření potřebné dokumentace (kapitola 

3.2.7) k implementaci a nabízení normy ČSN ISO 26000:2011 navazovalo na stávající 

dokumentaci, ale bylo zapotřebí značné inovace, kdežto ostatní nabízení normy mají 

jednoznačně stanoveny požadavky, kdež to norma ČSN ISO 26000:2011 je normou 

doporučující. Posledních kapitoly 3.2.8 – 3.2.10 praktické části bakalářské práce obsahují 

postup pro provedené školení zaměstnanců (konzultantů), marketingovou kampaň a návrhy 

činností, které je zapotřebí provést, k zavedení produktu na trh. 

Jednoznačným doporučením je, aby se společnost Versa Systems s.r.o. zabývala oblastí 

společenské odpovědnosti firem, jelikož se jedná o dynamickou a rychle se rozvíjející oblast, 

ve které se naskýtá mnoho příležitostí k úspěchu na trhu. 
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ZÁVĚR 

Cílem této bakalářské práce bylo přiblížit a definovat oblast společenské odpovědnosti 

organizací (CSR) za pomocí využití nejnovějších zdrojů. Popsat normy řady ISO a normu 

SA8000, které tuto oblast zahrnují, nebo se jí zabývají. Jsou zde nastíněny základní 

strategické oblasti, tzv. tři základní pilíře: sociální, environmentální, ekonomický a možnost 

jejich hodnocení. Dále je zde ještě zahrnut a rozebrán pojem zainteresovaných stran, které 

hrají v oblasti společenské odpovědnosti organizací klíčovou roli a konečně u společností 

aktuální Koncept navyšování společenského prospěchu (CSV). 

Následně jsou uvedeny informace o společnosti Versa Systems s.r.o., ve které byla 

realizována praktická část bakalářské práce, zabývající se možností implementace normy 

ČSN EN ISO 26000:2011 – Pokyny pro oblast společenské odpovědnosti do portfolia 

produktové nabídky společnosti. Pro implementaci byla využita dlouholetá působnost 

společnosti na českém trhu a její zkušenosti s nejrůznějšími normami řady ISO. 

Společnost Versa Systems s.r.o. se po provedení studie proveditelnosti a SWOT analýzy 

rozhodla tuto normu implementovat do svého portfolia. Byla nově vytvořena veškerá 

potřebná dokumentace k této normě, aby mohla být implementována u extérního zákazníka. 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

AA nezisková organizace Account Ability 

CAF The Common Assessment Framework (společný systém hodnocení) 

CSR Corporate Social Responsibility (Společenská odpovědnost organizací) 

CSV Creating Shared Value (Navyšování společenského prospěchu) 

ČSN Česká státní norma  

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

EFQM
 

EFQM model excelence 

EMAS Eco Management and Audit Scheme (Eco systém řízení podniku a auditu) 

EN Evropská norma 

ESI Ethibel Sustainability Index (Index trvalé udržitelnosti Ethibel) 

ETHIBEL Belgická organizace 

FTES4 indexy společnosti FTSE 

GRI Global Reporting Initiative (Iniciativa globálního reportingu) 

ILO International Labour Organization (Mezinárodní organizace práce) 

ISO lnternational Organization for Standardization (Mezinárodní organizace pro 

standardizaci) 

IT Informační technologie 

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

hospodářskou spolupráci a rozvoj) 

PDCA Demingův cyklus (plan-do-act-check) 

SAN Social Audit Network 

SA Social Accountability (sociální odpovědnost) 

SAI  Social Accountability International (Mezinárodní organizace sociální 

odpovědnosti) 

SRI Socially Responsible Investment (Společensky odpovědné investování) 

ÚNMZ Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví 
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