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Společnost Versa Systems s.r.o. … 

 

jako konzultační firma a systémový integrátor 
v oblasti podnikového poradenství nabízí svým 
zákazníkům odbornou pomoc při zavádění 
oblasti společenské odpovědnosti organizací. 
Chcete se stát odpovědnou organizací vůči 
společnosti? My Vám pomůžeme vytvořit 
společenskou odpovědnost přesně na míru 
Vaší firmy tak, aby splňoval požadavky ČSN 
ISO 26000:2011. 

Co je ČSN ISO 26000:2011?… 
 
Jedná se o mezinárodní normu, která 
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 v 
organizaci.  
 

Co nabízí CSRPaket ? 

 
Realizace CSRPaketu slouží jako základní podmínka 
pro úspěšnou implementaci oblasti společenské 
odpovědnosti organizace v s normou ČSN ISO 
26000:2011. 
dodávku oblasti CSR na „klíč“  
garanci pevné ceny za dodanou službu 
dodržení harmonogramu přípravy 
individuální přístup konzultantů 
minimální zatěžování zaměstnanců připravované 
organizace 
minimalizace operativního rozhodování 
implementace specifických doporučení normy ČSN 
ISO 26000:2011 

 
 
 
 
 
 
 

Co je součástí CSRPaketu ? 

 
provedení základního školení zaměstnanců 

pomoc při tvorbě strategie organizace 
pomoc při stanovení cílů CSR 
vytvoření nezbytné dokumentace dle pokynů 
normy 
implementace statistické metody pro analýzu dat 
(KORP) 
pomoc při provedení interních auditů 
 
 

Časová náročnost a cena 
 

Celková časová náročnost 
uvedených činností je závislá na 
podpoře a spolupráci ze strany 
zákazníka (zpřístupnění pracovišť, 
průběh činností dle schváleného 

harmonogramu, atd.) 
Obvykle lze dosáhnout 
implementace oblasti společenské 
odpovědnosti organizací za 3 – 6 
měsíců. 
Konkrétní cenovou nabídku 
Vám rádi připravíme, 
kontaktujte nás ! 
 

Přínosy 

z implementace CSR  
 
větší přitažlivost pro investory 
větší transparentnost 
posílení spolehlivosti 
dlouhodobá udržitelnost růstu 

zvýšená loajalita a produktivita pracovníků 
možnost přilákat a udržet si kvalitní zaměstnance 
budování pověsti a z ní vyplývající silné pozice na 
trhu… 
 

IMPLEMENTACE OBLASTI SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI 
ORGANIZACÍ  DLE ČSN ISO 26000:2011 - CSRPaket 
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Centrála:  Kosmova 665/10,  702 00 Ostrava-Přívoz,  Tel.: +420 596 136 241, 
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Údržba oblasti CSR po 

implementaci - CSR+ Paket … 
 
Implementací získá Váš podnik konkurenční 
výhodu před konkurencí a větší důvěryhodnost u 
svých zákazníků. Služba CSRPaket je pouze 
jednou z částí služby integrovaného 
managementu – implementace společenské 
odpovědnosti organizací.  
Implementací však budování oblasti společenské 
odpovědnosti nekončí. Společenskou 
odpovědnost organizací je možné certifikovat dle 
normy SA 8000 nebo Národního programu 
posuzování shody systému managementu 

společenské odpovědnosti. Tato oblast vyžaduje 
pravidelnou aktualizaci, aby efektivně sloužila 
potřebám podniku, neustále se vyvíjela a mohla 
se podrobit ročnímu přezkoumání 
implementačním/certifikačním orgánem.  
Proto Vám nabízíme službu tzv. CSR+ Paket. 
Tato služba Vám zajistí kontinuální dohled nad 
Vaší oblastí CSR našimi odborníky za velmi 
příznivých podmínek. 
 

CSR+ Paket – základní činnosti 
Periodická aktualizace oblasti společenské 
odpovědnosti organizací 
Úprava a aktualizace dokumentace 
Interní audity společenské odpovědnosti 
organizací 
Periodická školení zaměstnanců      

Zpracování pravidelných záznamů o CSR včetně 
zpráv o CSR pro vedení firmy 
Sledování a provádění všech periodických kontrol 
a záznamů 

 

Proč právě Versa Systems? 
 
Versa Systems má implementován systém řízení 
jakosti dle ČSN EN ISO 9001:2001 a systém 

řízení bezpečnosti informací dle ISO/IEC 
27001:2005. 

Konzultanti Versa Systems v sobě spojují 
zkušenosti a znalosti společenské odpovědnosti 
organizací s praktickými zkušenostmi 
z podnikové praxe. 
Protože mají zkušenosti z oblasti společenské 
odpovědnosti organizací, mohou posoudit nejen 
tuto oblast na všech úrovních organizace, ale i 
pomoci při její implementaci do celé organizace.  

Konzultanti Versa Systems  jsou neustále 
vzděláváni a jsou držiteli mezinárodních 
certifikátů v oblastech systémů řízení jakosti. 
 
Jsme zárukou toho, že Váš systém bude 
úspěšně zaveden a certifikován. 
 

 
 
 

ÚDRŽBA SYSTÉMU JAKOSTI PO CERTIFIKACI 
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