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1 ÚVOD

Společenská odpovědnost firem (anglicky Corporate Social Responsibility - nebo také

CSR) je v poslední době stále diskutovanějším tématem, které se v souvislosti s globalizací

a restrukturalizací činností firem rozšiřuje po celém světě. I přesto, že je tento koncept

dobrovolný a firmy jej tudíž nemusí začleňovat do svých podnikových strategií a kultur, lze

pozorovat, že tak stále více podniků v současné době činí a snaží se být společensky

odpovědnými. Především v posledních letech, kdy ekonomická krize zasáhla takřka celý svět

a kdy se poměrně zásadně změnil životní styl i preference spotřebitelů, je vhodné využívat

takových nástrojů konkurenčního boje, jakým je právě koncept CSR.

V tak velkém konkurenčním boji, jaký dnes ve světě panuje, již nestačí pouze

prodávat kvalitní produkty či služby za přiměřenou cenu, konkurentů je mnoho a nemálo jich

je nuceno z trhu odejít. Zákazníci si v dnešní době již nevybírají podle toho, jak je produkt

kvalitní a v jaké je cenové úrovni. Jsme doslova zavaleni obrovským množstvím nabízených

výrobků a služeb a hledáme něco navíc. A právě koncept CSR může být tím něčím navíc, co

může stakeholdery zaujmout.

Společenská odpovědnost je dobrovolnou aktivitou podniku, která je realizovaná nad

rámec zákonných povinností daných organizací. I to je jedním z důvodů, proč se můžeme

setkat s celou řadou definic tohoto konceptu, které si však jsou ve své podstatě všechny velice

podobné. CSR se tedy v každé firmě liší, každý jednotlivý podnik, který se společenskou

odpovědnost rozhodne uplatňovat v praxi, si jej nastaví tak, jak si myslí, že je to správně a jak

se domnívá, že to bude pro něj a pro jeho stakeholdery nejužitečnější.

V případě, že se organizace rozhodne zavést CSR do své firemní strategie, vysílá

svému okolí, především tedy všem zúčastněným stranám (stakeholderům) signál, že jejím

cílem není pouze dosahování zisku, ale že se zajímá také o své okolí. Organizace se přijetím

společenské odpovědnosti stává transparentnější, konkurenceschopnější i atraktivnější.

Pro lepší přehlednost a pochopení dané tématiky, je práce rozdělena do několika částí.

První část bude věnována teoretickým východiskům společenské odpovědnosti firem,

dále budou analyzovány aktivity vybraného podniku, které lze považovat za společensky

odpovědné a hledány nedostatky této firmy a poté bude provedeno vyhodnocení analýzy

 a vyhotoveny návrhy a doporučení nutné k tomu, aby mohla daná firma koncept CSR
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oficiálně zahrnout do své firemní strategie a využívat jej jako nástroje konkurenčního boje.

Na závěr bude zhodnoceno, zda podařilo předem určený cíl práce splnit.

Cílem diplomové práce je analýza stávajících společensko-odpovědných aktivit

vybrané organizace a na základě zjištěných skutečností vytvoření návrhů a doporučení

potřebných k tomu, aby daná společnost mohla koncept CSR oficiálně zahrnout do její

strategie a kultury.
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA SPOLEČENSKÉ

ODPOVĚDNOSTI FIREM

Tato část bude věnována teoretickým východiskům problematiky společenské

odpovědnosti firem, která následně poslouží k pochopení celé oblasti této tématiky a stane

 se východiskem pro vypracování praktické části této práce.

2.1 Metodika postupu

Prvním krokem ke zpracování této diplomové práce bylo zvolení samotného tématu.

Po rozvaze bylo vybráno téma společenská odpovědnost vybrané firmy, a to hned ze dvou

stěžejních důvodů. Jednak mě samotnou toto téma velice zajímá a také, po důkladném

rozhovoru s vedením vybrané organizace, jsme se shodli, že by se za pomocí zpracování

této diplomové práce rádi dozvěděli o tomto konceptu více a zvážili jeho následné přijetí.

Po zvolení tématu je nutno určit cíl práce a podrobně se s tímto tématem seznámit,

podrobně prostudovat odborné knihy, a to jak v jazyce českém, tak i anglickém. Seznam

všech využitých knih, internetových zdrojů, elektronických publikací a článků bude uveden

na konci této práce v kapitole: seznam použitých zdrojů.

V části, v níž budou zpracovávána teoretická východiska pro tuto práci, bude užito

hned několika metod – srovnávání, analýza, syntéza a abstrakce. Jelikož je k danému tématu

k dispozici mnoho knih, a někteří autoři mají na tuto tématiku jiný náhled než jiní, bude

nejdříve nutno využít srovnávání. Analýza bude následně aplikována k rozložení dané

tématiky do několika, logicky na sebe navazujících částí. Následně bude nutno využít

syntézy, kdy bude nezbytné jednotlivé stěžejní prvky opět spojit tak, aby téma bylo správně

uspořádáno. Velice důležitou částí bude následná abstrakce, za pomocí které se oddělí či

vyjmou, z množství použité literatury, stěžejní prvky, se kterými bude dále pracováno.

Po důkladném seznámení se s daným tématem bude možno přejít k části praktické.

V první řadě bude charakterizována vybraná společnost, říkejme ji XYZ, s.r.o., jelikož

si vybraná společnost nepřeje být zveřejňována. Jako zdroj k charakterizování firmy budou

využity její internetové stránky, interní materiály a polo strukturovaný rozhovor vedený

s manažerem společnosti, případně s personálním útvarem.
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Dalším krokem bude analýza CSR ve vybrané organizaci. Jako nejlepší se mi zde jeví

využití polostrukturovaného rozhovoru. Nejdříve manažera společnosti krátce seznámím

s danou problematikou, aby si mohl udělat představu o tom, co od něj očekávám a následně

se jej budu ptát na připravené otázky v oblasti ekonomické, sociální a environmentální.

Polostrukturovaný rozhovor je upřednostněn před strukturovaným a nestrukturovaným

rozhovorem z toho důvodu, že je nutné, abych měla dané otázky připravené, jelikož chci

obsáhnout opravdu celou problematiku, ale také je mi jasné, že odpovědi nebudou

jednoznačné a budu se na další informace doptávat. Odpovědi budu zaznamenávat

 do počítače. Dále mi v této části poslouží studium interních dokumentů, které mi firma

poskytne a také vlastní zkušenosti z praxe v tomto vybraném podniku.

Na základě zjištěných skutečností poté rozhodnu, zda je možné v této organizaci

koncept CSR přijmout a v případě, že ano, v kapitole 4 Vyhodnocení, návrhy

 a doporučení navrhnu kroky potřebné k jeho implementaci do strategie a kultury organizace.

Tato část bude zpracována dle oficiální české metody hodnocení CSR KORP. Ke zjištění

silných a slabých stránek, které bude potřeba změnit či vylepšit, aby se mohla společenská

odpovědnost přijmout, bude zpracována SWOT analýza. Tato analýza se jeví jako vhodná

metoda, jelikož pomocí ní lze získat přehled o silných a slabých stránkách daného podniku

 a také o jeho příležitostech a ohroženích. Uvedená analýza bude upravena tak, aby se týkala

CSR tematiky a na jejím základě se pokusím popsat, co přijetí společenské odpovědnosti

přinese, jaké slabé stránky a ohrožení se redukuje a jaké příležitosti bude moci využít. Využití

SWOT analýzy také doporučuje již zmíněný český systém hodnocení CSR: KORP.

Na závěr zhodnotím celou práci, její průběh a to, zda se mi podařilo splnit její cíl.

2.2 Pojem společenská odpovědnost firem

Před hlubším ponořením se do dané problematiky je nutné vymezit samotný pojem

„společenská odpovědnost."

České slovní spojení "společenská odpovědnost firem" je překladem anglického názvu

Corporate Social Responsibility, známého rovněž pod zkratkou - CSR.

Kašparová (2011) píše, že ucelená koncepce CSR je v USA známá již od poloviny

20. století, do Evropy však ve větší míře začala pronikat až během 90. let 20. století

zejména díky zájmu Evropské unie, jež tento koncept považovala za nástroj, který měl

dopomoci k dosažení přijatelného a trvale udržitelného růstu. Carrol (1999) dodává,
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že v počátcích se jednalo spíše o SR – Social Responsibility, koncept CSR se rozvinul

ze jmenované sociální odpovědnosti podnikatelů v průběhu let.

Tento pojem ve své podstatě znamená podobu, jakou určitá firma podporuje vylepšení

své pověsti, spolehlivosti a důvěryhodnosti, a to za pomocí způsobu, jakým je vedena a jaké

udržuje vztahy se všemi zainteresovanými stranami (stakeholdery).

Ačkoliv tento koncept vznikl již před mnoha lety, dodnes nebyla sepsána uniformní

definice tohoto pojmu, ani jednotná a jasná pravidla sloužící pro uplatňování této koncepce.

2.2.1 Vymezení pojmu CSR

Jak již bylo řečeno, v současné době není zhotovena jednotná verze výkladu tohoto

pojmu, kterou by se všichni autoři řídili, jelikož tato koncepce nemá pevně vymezená pravidla

a je založena na jakési dobrovolnosti. Avšak přesto, že lze nalézt nespočet vymezení CSR,

jsou si všechny ve své podstatě velice podobné.

 Patrně nejznámější definici pojmu společenská odpovědnost firem uvádí Evropská

unie ve své Zelené knize (2001, s. 6). „CSR je dobrovolné integrování sociálních

a ekologických hledisek do každodenních firemních operací a interakcí s firemními

„stakeholders.“ V této definici jsou důležité tři aspekty. Za prvé je to slovo dobrovolnost,

společenská odpovědnost tedy není pro žádnou firmu povinnou záležitostí. Za druhé je

to spojení sociálních a ekologických hledisek – to znamená fakt, že společenská odpovědnost

se snaží spojit jak ekonomická hlediska, tak se však zabývá i hlediskem sociálním

 a environmentálním. A třetím, neméně důležitým článkem jsou stakeholders. Tento pojem

lze do češtiny přeložit jako zainteresovaný subjekt, do něhož můžeme zařadit např. zákazníky,

dodavatele, obchodní partnery, akcionáře, zaměstnance atd. Kromě těchto tří základních

aspektů je však třeba zmínit také dlouhodobý charakter CSR, nejedná se tedy o žádnou

jednorázovou akci, ale o dlouhodobou činnost podniku, která nekončí ani ve chvíli, kdy

 se společnost dostane do horší ekonomické situace, což přispívá také k tomu, že se zvyšuje

důvěra v danou firmu.

Další definici uvádí např. Pavlík (2010, s. 19): „CSR je způsob podnikání,

 který odpovídá či jde nad rámec etických, zákonných, komerčních a společenských

očekávání" nebo Trnková (2004, s. 7), která CSR definuje jako „takové chování firem,
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kdy zohledňují potřeby svého vnitřního i vnějšího prostředí, aby obecně napomáhaly

celkovému zlepšování stavu společnosti v rámci i nad rámec svého komerčního působení.“

Hlavním cílem vlastníků podniků je především zisk. Investování do CSR je

však nad rámec každého podnikatele, jelikož, jak už zde bylo zmíněno, jedná se o dobrovolný

koncept. Proč by měl tedy podnikatel investovat do této aktivity? V dnešní době plné

globalizace a internacionalizace je pro každý podnik stále těžší a těžší najít si své pevné

postavení v drsném konkurenčním boji a udržet si jej. Společenská odpovědnost podniku

se tedy může stát dobrým nástrojem konkurenčního boje mezi firmami, může být faktorem,

který rozhodne, že si zákazník vybere právě ten určitý podnik, je schopna vlastníkům přinést

další zisk.

Závěrem dle Krymlákové (2009, s. 81) lze dle výše uvedených definic říct,

že společenská odpovědnost firem: „je dobrovolným aktem, nad rámec zákona, v sociální,

environmentální a ekonomické oblasti podnikání, mající za následek kultivaci zlepšení

životních, pracovních a environmentálních podmínek zainteresovaných skupin.“

2.3 Proč je CSR důležitá

Důležitost společenské odpovědnosti je v dnešní době nediskutovatelná a působí na ni

mnoho faktorů. Ty nejdůležitější popisuje Hohnen (2007) a řadí mezi ně: udržitelný růst,

globalizaci, nástroj podnikání, vládu, komunikaci, podnikový sektor, etiku, finance,

a komunitu.

Co se týče trvalého, udržitelného růstu je potřeba brát v potaz tu skutečnost, že díky

nadměrnému růstu využívání přírodních zdrojů, nejsou schopny být tyto zdroje dostatečně

rychle nahrazovány. Pokud by trend vysoké spotřeby zdrojů pokračoval bez jejich patřičné

náhrady, mohla by tato skutečnost mít fatální následky pro budoucí rozvoj.

S rostoucí globalizací souvisí zahraniční obchod, nadnárodní firmy a globální

dodavatelské řetězce. S globalizací tedy rostou i obavy týkající se především lidských zdrojů,

zdraví a bezpečnosti zaměstnanců, či ochrany životního prostředí. CSR v tomto hledisku

může hrát velmi důležitou roli v odhalování a kontrole toho, jak firmy pečují o své

zaměstnance, v jakých podmínkách pracují, zda je firma šetrná k životnímu prostředí apod.,

může tedy pomoci při zjištění nedostatků k jejich zlepšení a udržení.
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CSR jako nástroj podnikání otevírá firmám nové příležitosti, zvyšuje dobrou pověst

 a transparentnost firmy, posiluje značku, snižuje potencionální vládní dohled apod.

Hohnen (2007) u vlády a správy zmiňuje především mezinárodní organizace, jako jsou

např. OSN, Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) a Mezinárodní

organizace práce (ILO), které vyvinuly pokyny, osnovy, zásady a normy pro to, co považují

za přijatelné obchodní jednání. Zásady společenské odpovědnosti firem často poté vycházejí

právě z těchto zásad, především, co se týče lidských práv, boje proti korupci a ochrany

životního prostředí.

Zejména v posledních letech jsou pokroky v komunikačních technologiích, jako jsou

mobilní telefony, internet či jiné počítačové technologie, obrovské.  Tyto nové technologie

usnadňují a urychlují firemní řízení a všechny činnosti. V souvislosti se společenskou

odpovědností zmíněné technologie přispívají k vytvoření pevného partnerství, obchodních

vztahů a také ke zlepšení dialogu mezi podnikem a stakeholders.

Je potřeba si uvědomit, že nejen velké podniky, ale i firmy malé a střední velikosti

ovlivňují ekonomické, sociální a environmentální prostředí, a to jak blízkého okolí samotného

podniku, tak i prostředí širšího rázu.

Etické chování v souvislosti s CSR napomáhá větší transparentnosti podniku a činí

podnik přitažlivější pro potencionální investory či obchodní partnery.

Co se týče zaměření na finance, zejména v dnešní době, době světové ekonomické

krize, se jak spotřebitelé, tak investoři zajímají o to, jakým způsobem firma řeší příležitosti

a rizika podnikání, sociální otázky a také otázky týkající se environmentální oblasti. Hohnen

(2007) píše, že společensky odpovědný přístup podniků může přispět k vybudování většího

podílu firmy na trhu, snížit náklady na kapitál nebo také pomoci k proniknutí na nové trhy.

Komunita od firem očekává společensky odpovědné chování, které dle Hohnena

(2007) přispívá k budování pocitu sounáležitosti a společného přístupu k běžným problémům.

Jak bylo vysvětleno, význam společenské odpovědnosti firem je velký. Je tomu

zejména proto, že právě příslušníci společnosti jsou ti, které firmy k přežití na trhu potřebují.

Proto se dnes považuje za samozřejmé, že podniky budou aktivní ve využití svého vlivu

a financí tak, aby ovlivnily život respektive kvalitu života ve svém okolí. Určitá míra

angažovanosti ve prospěch té společnosti, v níž firma podniká, by tedy měla být pokládána

za samozřejmost.

V případě, že je koncepce CSR správně uplatňována, představuje velkou konkurenční

výhodu. V dnešním globálním světě je pro každý podnik stále těžší a těžší prosadit se a udržet
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si svou pozici na trhu. Společenská odpovědnost podniku se však může stát dobrým nástrojem

konkurenčního boje, může být jedním z faktorů, který určí, zda daný podnik přežije či ne.

2.4 Předpoklady CSR

K tomu, aby byl koncept CSR úspěšně začleněn do strategie a kultury dané organizace

musí splnit několik základních předpokladů. Jak již název tohoto konceptu napovídá, firmy

uplatňující CSR se musí chovat zodpovědně, a jelikož CSR musí být začleněno do strategie

a kultury podniku, je nutno být s těmito v harmonickém souladu, musí být celistvé a jít ruku v

ruce s předmětem podnikání.

Podíváme-li se konkrétněji na výše vypsané předpoklady, co se týče

 odpovědného chování, lze tyto spatřovat, jak v rovině ekonomické a sociální, tak ale také

v rovině environmentální. V ekonomické oblasti lze zmínit např. vytváření dlouhodobých,

dobrých vztahů s dodavateli a zákazníky či pravidelné zveřejňování informací, u sociální

oblasti jde např. o vzdělávání a rozvoj zaměstnanců nebo také nadstandardní péči

o propouštěné zaměstnance a v environmentální oblasti jde např. o snižování spotřeby

energie, využívání recyklovatelných materiálů apod.

Základem dobře zpracovaného konceptu společenské odpovědnosti je jeho začlenění

do strategie firmy. Dle Krymlákové (2009) se zpracování strategie v oblasti konceptu CSR

skládá z následujících kroků:

1. Definování poslání, vize, hodnot a etického kodexu firmy.

2. Analýza stakeholders.

3. Analýza požadavků a vlivu stakeholders na organizaci, jejich důležitost a přínos.

4. Definování konkrétních CSR aktivit pro jednotlivé stakeholders s ohledem

 na předcházející krok.

5. Srovnání společensky odpovědných aktivit našeho podniku s konkurencí.

6. Finanční a časový plán a jmenování odpovědné osoby.

7. Začlenění CSR do firemních procesů.

8. Konkrétní realizace CSR strategie.

9. Kontrola a porovnání s výchozím stavem.

10. Zpráva o výsledcích, které začlenění společenské odpovědnosti do strategie podniku,

přineslo.
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Dalším důležitým předpokladem úspěšného začlenění konceptu CSR je jeho celistvost

a soulad s předmětem podnikání. To znamená, že firma nemůže být společensky odpovědná

jen v některých oblastech. Například organizace může mít skvěle propracovaný systém

zaměstnaneckých výhod, dobré vztahy s akcionáři a dodavateli, ale pokud má její činnost

výrazné negativní dopady na životní prostředí, kterým se nesnaží zabránit, nejedná

 se o společenskou odpovědnost.

Posledním zmíněným stěžejním předpokladem je soulad společenské odpovědnosti

s firemní kulturou. „ Vzhledem k tomu, že manažeři nejvyšší úrovně řízení organizace

formulují vizi, poslání, hodnoty a strategii organizace a vytváří firemní kulturu, je vrcholový

management stěžejním primárním článkem integrace CSR do podnikových procesů“

Krymláková (2009, s. 83). Z toho vyplývá, že je velmi důležité, aby firemní kultura a CSR

činnosti byly v harmonii.

2.5 Oblasti CSR

V minulosti se role organizací výrazně lišily oproti dnešní době. Jediným cílem

podniku byl zisk (profit only), na který se orientovaly veškeré aktivity firmy. Dnes se však

na úkoly a cíle firem nahlíží ve výrazně rozsáhlejším rozměru, a to jako odpovědnost vůči

společnosti, nikoli tedy výlučně vůči vlastníkům. CSR totiž ve své podstatě představuje

zodpovědný vztah ke všem zainteresovaným stranám - firemním stakeholders.

Společenská odpovědnost organizace je velice rozsáhlý koncept, který se dělí na celou

řadu různých aktivit a procesů, lze jej však dle Kuldové (2010) rozdělit do tří základních

oblastí, na které by měla společenský odpovědná firma brát ohled, a to na oblast

ekonomickou, sociální a environmentální. Všechny tyto oblasti zahrnují každá konkrétní

činnosti přispívající ke společenské odpovědnosti. Pavlík (2010) píše, že tyto tři základní

oblasti korespondují s tzv. triple-bottom line, jinak řečeno třemi „P“:

 Profit - zisk, jenž odpovídá ekonomické oblasti;

 People -  lidé, zahrnuti v sociální oblasti;

 Planet – planeta, tedy environmentální oblast.

Firmy se pak ve svých činnostech logicky nesoustředí jen na ekonomickou oblast

 s účelem dosáhnout zisku, ale berou ohled taktéž na sociální a environmentální dopady

své činnosti.
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Z následujícího obrázku lze vyčíst důležitost propojenosti ekonomického, sociálního

 a environmentálního pilíře. V případě, kdyby byla kterákoliv oblast v podnikové strategii

 a kultuře vynechána, pak by se nemohlo mluvit o firmě jako společensky odpovědné.

Obr. 2.1  Pilíře CSR

Zdroj: Upraveno dle: PRSKAVCOVÁ, Martina et al. Společenská odpovědnost firem, lidský kapitál, rovné
příležitosti a environmentální management s využitím zahraničních zkušeností. Liberec: Technická univerzita
v Liberci, 2008. ISBN 978-80-7372-436-8, s. 10

Každý podnik dbající na společenskou odpovědnost, by měl brát v úvahu všechny tři

oblasti. Jelikož však kterákoliv jednotlivá oblast zahrnuje mnoho činností, je na každé firmě,

 na které činnosti se zaměří více a na které méně, např. podle toho, které aktivity budou

 pro stakeholdery přitažlivější a které méně. To však neznamená, že by firmy mohly některou

oblast zcela vypustit, neboť tímto by došlo k rozporu s posláním CSR, které se zavazuje

k celospolečenskému prospěchu zahrnujícímu jak podnik, tak obyvatele i životní prostředí.

2.5.1 Ekonomická oblast CSR

Co se týče ekonomické oblasti, prioritním cílem každé firmy je především dosažení

zisku. Vytváření profitu firmy se však neděje v rozporu s dobrými mravy, na úkor

zainteresovaných stran. Společensky odpovědná firma se snaží dosáhnout svých cílů, svými

činy však nepoškozuje jiné strany. Důležitou součástí ekonomického pilíře je

 také transparentnost firmy a dobré vztahy se zainteresovanými stranami - firemními

stakeholders.

Pavlík (2010) uvádí následující činnosti, na které by měla společensky odpovědná

organizace dbát:
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 dobré řízení,

 dodržování platební morálky,

 etický kodex,

 ochrana duševního vlastnictví,

  pravidelná inovace,

 boj proti korupci a úplatkářství,

 kvalita a bezpečnost produktů či služeb,

  včasné plnění závazků,

  prodejní a poprodejní servis.

Dle Prskavcové (2008) se dodržování činností ekonomické sféry přímo dotýká

především následujících skupin stakeholderů:

 zákazníků,

 dodavatelů,

 investorů,

 vlastníků,

 obchodních partnerů.

Na následujících řádcích budou některé důležité aktivity společensky odpovědné firmy

v ekonomické oblasti rozebrány podrobněji.

Firma aplikující koncept CSR by se měla chovat eticky. Měla by mít zpracován

 tzv. etický kodex - dokument, který podrobně upravuje její etické chování. Dle Prskavcové

(2008, s. 12) „je etický kodex soubor konkrétních pravidel, která vycházejí z hodnot

a principů organizace a vymezují standard profesionálního jednání. Etický kodex je nástroj,

který pomáhá zajišťovat, aby každodenní aktivity podniku a jednání všech jeho zaměstnanců

odpovídalo stanoveným zásadám."

Že budou organizace transparentní, znamená ochotu firmy poskytovat o sobě

jak pozitivní, tak ale také negativní informace takovým způsobem, aby především

zainteresované strany měly dostatečný přehled o aktivitách, jež se jich dotýkají.

Dle Kunze (2010) jsou neméně důležitou oblastí dobré vztahy se zákazníky

 a dodavateli. Zákazníkům musí být prodávány výrobky kvalitní a v přijatelné cenové

kategorii, organizace musí také dodržovat dohodnuté podmínky, např. termíny splatnosti

 či dodací podmínky a lhůty.
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Samozřejmostí pro CSR firmu by mělo být také dobré chování k vlastníkům

 a investorům podniku. Jelikož se firma a její stakeholders vzájemně ovlivňují, měl

by mezi těmito stranami probíhat pravidelný dialog a snaha o sladění zájmů firmy se zájmy

zainteresovaných stran. Tato problematika bude podrobně rozebrána v následujících

kapitolách této práce.

Příklady podrobnějších aktivit v ekonomické oblasti nabízí následující tabulka:

Tab. 2.1 Ekonomická oblast CSR

CSR TÉMATA CSR AKTIVITY PŘÍKLADY

Transparentnost Zveřejnění finančních a nefinančních
informací

Pravidla chování Etický kodex a jeho praktické využití

Správa a řízení
firmy

Firemní image Měření a monitorování firemního image

Zjišťování zpětné
vazby

Evidence a řešení stížností
Průzkum spokojenosti

Zapojení
 do rozhodování

Návrhy na zlepšení produktů či služeb
Vliv zákazníků na zaměření CSR aktivit

podniku

Zákaznický servis
Poprodejní servis

Věrnostní program
Webové stránky

Kvalita produktů
a služeb Využití norem kvality

Odpovědný přístup
k zákazníkům

Vzdělávání zákazníků
Školení bezpečnosti práce

Školení preventivní servisní činnosti
Výběr dodavatelů Zahrnutí CSR hlediska do výběru dodavatelů

Zpětná vazba Průzkum spokojenosti
Evidence a řešení stížností

Obchodní vztahy Včasné placení faktur

Vztahy s dodavateli
a obchodními

partnery

Rozšiřování CSR
Zapojení dodavatelů do CSR aktivit firmy

Sledování CSR praktik v dodavatelsko-
odběratelském řetězci

Sdílený marketing
Využití marketingových aktivit k společné

propagaci firmy a dobročinné věci
Informace

 o produktech
Poskytování veškerých informací

o produktech a službách

Marketing
 a reklama

Reklamní etika Dodržování etického kodexu reklamy

Zdroj: Upraveno dle: PRSKAVCOVÁ, Martina et al. Společenská odpovědnost firem, lidský kapitál, rovné
příležitosti a environmentální management s využitím zahraničních zkušeností. Liberec: Technická univerzita
v Liberci, 2008. ISBN 978-80-7372-436-8, s.11
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2.5.2 Sociální oblast CSR

Nejdůležitější zainteresovanou stranou sociální oblasti jsou zaměstnanci. Společensky

odpovědná firma vytváří pro své zaměstnance příznivé pracovní podmínky. Spokojený

zaměstnanec je poté jedním z klíčových faktorů úspěchů podniku, zaměstnanci jsou loajální,

fluktuace klesá, zvyšuje se výkonnost zaměstnanců a dobrá pověst firmy.

Pavlík (2010) uvádí následující činnosti, kterým by se měla společensky odpovědná

organizace věnovat:

 dodržování lidských práv,

  rovnost mužů a žen,

 péče o zdraví a bezpečnost zaměstnanců,

 kvalitní zaměstnanecká politika,

 odmítání dětské práce,

  rozmanitost práce,

 vzdělávání zaměstnanců,

 možnosti rekvalifikace,

 zodpovědné propouštění,

 vyváženost osobního a pracovního života zaměstnanců,

  rovné příležitosti.

Kuldová (2010) tyto činnosti doplňuje o:

 firemní filantropii,

 firemní dobrovolnictví,

  zaměstnávání minoritních a ohrožených skupin obyvatelstva.

Prskavcová (2008) dále dělí sociální pilíř na oblast interního sociálního pilíře

 a externího sociálního pilíře.

Interní sociální pilíř CSR

Prskavcová (2008, s. 13) píše, že „sociální politika podniku je nástroj vytváření

spokojenosti zaměstnanců, jež následně vede ke zvýšení zisků společnosti. "

Interní sociální politika se tedy týká především politiky zaměstnanecké.

 Do této politiky můžeme zařadit nástroje vedoucí k větší spokojenosti zaměstnanců, rozvoj
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jejich lidského kapitálu, rozšiřování znalostí a dovedností zaměstnanců, vzdělávání, starost

o propuštěné zaměstnance, gender problematiku, rozmanitost práce či vyváženost osobního

 a pracovního života. Dále by se dle Kunze (2010) měla zaměstnanecká politika týkat např.

spravedlivých, odpovídajících odměn za odvedenou práci, boje proti sexuálnímu obtěžování,

proti mobbingu nebo rotace práce.

V následující tabulce jsou uvedeny konkrétní příklady aktivit interního sociálního

pilíře společensky odpovědné firmy.

Tab. 2.2 Nástroje interních aktivit sociálního pilíře CSR

CSR TÉMATA CSR AKTIVITY PŘÍKLADY

Interní komunikace

Využití prostředků interní
komunikace

Informování uchazečů o práci
 o CSR

Zapojení do rozhodování
Sběr návrhů na zlepšení výkonnosti

podniku
Vliv zaměstnanců na zaměření CSR

aktivit

Zapojení zaměstnanců
a komunikace

Zjišťování zpětné vazby
Průzkum spokojenosti

Evidence a řešení stížností
Vzdělávání zaměstnanců Školení, mentoring, koučing, kurzy

Vzdělávání a rozvoj Profesionální rozvoj Plány rozvoje kariéry

Ohodnocení za
odvedenou práci

Nefinanční benefity

Sportovní a relaxační vyžití
Kulturní vyžití
Osobní komfort

Zaměstnanecké akce
Navýšení dovolené

Zdravotní služby
Příspěvek na nadstandartní

zdravotní péči
Příspěvek na očkováníZdraví a bezpečnost

Firemní politika Pravidla, školení

Flexibilní formy práce
Práce z domova

Pružná pracovní doba
Práce na zkrácený úvazek

Péče o zaměstnance na
mateřské dovolené

Podpora návratu do zaměstnání
Kontakt během mateřské dovolenéWork-life balance

Péče o seniory, děti nebo
nemocné osoby

Psychologická podpora
Příspěvek na hlídání

Outplacement Podpora propuštěných
zaměstnanců

Finanční podpora
Pomoc při hledání práce
Školení a rekvalifikace

Obrana proti diskriminaci při
náboru nových pracovníků
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Opatření proti diskriminaci Obrana proti diskriminaci
na pracovišti

Rovné příležitosti

Rozmanitost na pracovišti Podpora rozmanitosti na pracovišti

Zdroj: Upraveno dle: PRSKAVCOVÁ, Martina et al. Společenská odpovědnost firem, lidský kapitál, rovné
příležitosti a environmentální management s využitím zahraničních zkušeností. Liberec: Technická univerzita
v Liberci, 2008. ISBN 978-80-7372-436-8, s. 14

Externí sociální pilíř CSR

Externí pilíř není striktně oddělen od pilíře interního, naopak, tyto dvě oblasti jsou

vzájemně propojeny. Externí oblast se zaměřuje zejména na oblast spolupráce s místní

komunitou. Mohlo by se zdát, že se jedná o oblast méně důležitou než je podniková sociální

politika, opak je však pravdou. Podnik, který se zajímá o své okolí, může lépe identifikovat

cílové trhy nebo nalézt dokonce trhy nové. Firma, která se stará o své okolí, o svou tzv. okolní

komunitu se stává známější a může být také přitažlivější pro zákazníky či pro potencionální

investory.

Tab. 2.3 Nástroje externích aktivit sociálního pilíře CSR

CSR TÉMATA CSR AKTIVITY PŘÍKLADY

Zapojení
zaměstnanců

Firemní dobrovolnictví
Benefiční akce s účastí zaměstnanců

Zapojení zákazníků Zapojení zákazníků do CSR aktivit firmy
Zapojení

stakeholders
Zapojení obchodních

partnerů
Zapojení obchodních partnerů do CSR aktivit

Spolupráce se
studenty

Stáže, praxe, exkurze
Konzultace bakalářských či diplomových prací
Podpora studentských aktivit

Spolupráce se
školami

Podpora výuky
Zapůjčení či darování techniky
Účast na výuce

Firemní dárcovství Finanční, materiální podpora
Firemní

dobrovolnictví
Dobrovolná práce zaměstnanců v pracovní době
(např. předávání odborných znalostí)

Investice do místní
komunity

Zapojení do místní komunity
Partnerství s neziskovými organizacemi

Firemní projekty Veřejně prospěšné projekty

Podpora
komunity

Fair Trade Využití Fair Trade produktů na firemních akcích

Zdroj: Upraveno dle: PRSKAVCOVÁ, Martina et al. Společenská odpovědnost firem, lidský kapitál, rovné
příležitosti a environmentální management s využitím zahraničních zkušeností. Liberec: Technická univerzita
v Liberci, 2008. ISBN 978-80-7372-436-8, s. 17
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2.5.3 Environmentální oblast

Zejména v posledních letech je oblasti ekologie přikládána stále větší pozornost.

Ne jen firma společensky odpovědná, nýbrž každá organizace by se měla snažit co nejvíce

eliminovat nepříznivé dopady své činnosti na životní prostředí.

Dle Pavlíka (2010) by se společensky odpovědná firma měla zejména zaměřit na:

 ochranu přírodních zdrojů a investice do ekologických technologií,

  ekologickou výrobu,

  omezování negativních dopadů na životní prostředí,

 soulad s normami a standardy,

  balení a přepravu.

Prskavcová (2008, s. 18) říká, že „cílem při zavádění systému environmentálního

řízení z hlediska ochrany životního prostředí je především ochrana přírodních zdrojů,

dále pak omezování emisí, znečišťujících látek, environmentálních rizik a ochrana zdraví

pracovníků a obyvatel."

V následující tabulce jsou popsány konkrétní příklady aktivit společensky odpovědné

firmy v environmentální oblasti.

Tab. 2.4 Nástroje ekologického pilíře CSR

CSR TÉMATA CSR AKTIVITY PŘÍKLADY

Řízení
Environmentální strategie

Environmentální audit
Dodavatelský řetězec Environmentální kritéria výběru dodavatelů

Zapojení
stakeholders

Spolupráce na environmentálních aktivitách
Návrhy na zlepšení environmentálních praktik

Komunikace
Environmentální školení

Informace o environmentální politice firmy

Environmentální
politika

Změny klimatu Opatření na snižování uhlíkové stopy

Úspora energie
Opatření a zařízení na úsporu energie (např.
izolace, regulace topení, energeticky úsporné

technologie)
Úspora vody Opatření na snížení spotřeby vody

Užitková voda Využití užitkové vody ve výrobním procesu
namísto vody pitné

Energie a voda

Obnovitelné zdroje Využití energie slunečního záření, biomasy

Odpad
Třídění odpadu a

recyklace Třídění a recyklace papíru, tonerů, plastů atp.
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a recyklace
Minimalizování

odpadu

Oboustranný tisk
Vratné barely na pitnou vodu

Optimalizace ve výrobním procesu

Doprava Přesun zaměstnanců
Podpora ekologicky co nejšetrnější cesty

z/do práce
Omezování služebních cest

Přeprava zboží Optimalizace logistiky
Ekologické výrobky Výrobky nebo služby s ekoznačkou

Produkty a balení
Obaly

Minimalizace obalů
Ekologicky šetrné obaly

Ekologicky šetrný
nákup

Recyklovaný papír, ekologické čisticí
prostředky atp.Nakupování

Místní dodavatelé Nákup od místních dodavatelů

Zdroj: Upraveno dle: PRSKAVCOVÁ, Martina et al. Společenská odpovědnost firem, lidský kapitál, rovné
příležitosti a environmentální management s využitím zahraničních zkušeností. Liberec: Technická univerzita
v Liberci, 2008. ISBN 978-80-7372-436-8, s.19

Všechny podniky, jež se rozhodly uplatňovat koncept společenské odpovědnosti

firem, by měly brát na vědomí všechny tři výše zmíněné oblasti. jelikož se však jedná

 o poměrně široký rozsah aktivit, měla by se každá firma zaměřit především na stěžejní škálu

činností, které jsou jednak nejpřínosnější podnik, a jednak také jsou považovány

 za nejatraktivnější pro podnikové stakeholdery.

2.6 Aktéři v oblasti CSR

Aktéři, či jinak řečeno zainteresované strany v oblasti podnikání se nazývají

stakeholdeři. Pojem stakeholder evidentně není slovo českého původu, pro lepší pochopení

jej lze rozdělit na dvě následující slova: stake, což znamená vklad či hmotný zájem a holder

čili v překladu majitel, držitel. Z uvedeného vyplývá, že stakeholder/s je jedinec/skupina

mající určité zájmy na tom, jak podnik funguje.  Všichni stakeholdeři jsou koncepcí

společenské odpovědnosti dané firmy více či méně ovlivněni a mají na chod firmy také sami

vliv.

Krymláková (2009) popisuje obecné rysy podnikových stakeholderů následovně:

 mají něco, co firma nemá,

 toto poskytují jako vklad do podniku (stake) a předpokládají, že firma bude tento

vklad užívat, čímž vzniká závislost mezi nimi a činností dané organizace a současně,

 mají předpoklady a prostředky k tomu, aby je firma brala na vědomí, tzn. mají

 pro firmu význam, jsou pro ni a její existenci důležití, významní.
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Jelikož podnik není separován od svého okolí, nýbrž je jeho součástí, je součástí

komunity, regionu, ve kterém podniká a životního prostředí, jeho úspěšnost v dlouhodobém

hledisku závisí na vztazích se zainteresovanými skupinami - na vztazích s vlastníky,

investory, obchodními partnery, zaměstnanci, dodavateli a dalšími (Steinerová, 2008).

2.6.1 Rozdělení stakeholders

K dispozici jsou dělení stakeholderů z různých hledisek. Proto bude na následujících

řádcích uvedeno více variant dělení firemních stakeholderů.

1. Stakeholdeři dle oblasti CSR

Dle Werthera (2006) lze rozdělit stakeholders dle oblastí CSR na tři základní oblasti,

 a to na firmu, ekonomiku a společnost. Kuldová (2010) potom nabízí konkrétní příklady

zainteresovaných stran, které jsou přehledně zobrazeny v následující tabulce:

Tab. 2.5 Příklady firemních stakeholders

Firma Ekonomika Společnost

Zaměstnanci Zákazníci Komunita
Management Distributoři Vláda

Akcionáři Věřitelé Státní správa
Odbory Odbory Životní prostředí

Zdroj: Upraveno dle: KULDOVÁ, Lucie. Společenská odpovědnost firem: Etické podnikání a sociální
odpovědnost v praxi. Kanina: OPS, 2010. ISBN 978-80-87269-12-1, s.26

2. Stakeholdeři dle sféry vlivu

Dle Krymlákové (2009) lze rozdělit stakeholdery do tří různých sfér:

 Zdrojová základna: např. zaměstnanci, zákazníci, investoři či věřitelé. Tato sféra

podnikových stakeholders se vyznačuje tím, že je podniku nejblíže, tím pádem je

mimořádně důležitá.

 Odvětví: např. dodavatelé, odbory, partneři nebo strategické aliance. V tomto případě

 se jedná o širší sféru.
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 Sociálně-politické okolí:např. stát, politické orgány, instituce s reglátorním vlivem

 a komunity. Tato sféra je ze všech tří nejširší.

3. Stakeholdeři dle významnosti vlivu na podnik

Dalším způsobem, jak lze stakeholdery dělit, je podle toho, jak významný mají vliv

 na organizaci, a to na primární, tedy ty, kteří mají významný vliv na podnik a sekundární,

tzn. ty, jejichž míra ovlivnění není tak velká.

Všeobecně lze do primární oblasti stakeholderů zařadit vlastníky, zaměstnance,

investory, obchodní partnery, místní komunitu a environmentální neziskové organizace.

Do sekundární oblasti lze poté zařadit veřejnost, vládní instituce, konkurenty, média atd.

Každý podnik by měl mít jasno v tom, kteří stakeholdeři jsou pro něj nejdůležitější

a kteří jsou důležití méně. Na ty stakeholdery, jenž jsou pro firmu nejdůležitější, mají na její

chod největší vliv, by poté měla zaměřovat svou činnost.

4. Stakeholdeři dle Principů podnikání (Principles for Business) Caux Round

Table
Krymláková (2009) poskytuje následující dělení podnikových stakeholders:

 Vnitropodnikoví stakeholdeři: např. zaměstnanci, vlastníci či manažeři. Tuto skupinu

tvoří všichni ti, kteří mají větší či menší podíl na výsledcích firmy, na tom, jak funguje

 a jsou součástí jejího vnitřního prostředí.

 Externí stakeholdeři spojení s trhem: např. konkurenti, dodavatelé a zákazníci.

 Do této kategorie patří ti, kteří jsou s firmou v pravidelném kontaktu a jsou jejími

činnostmi přímo zasaženi.

 Externí stakeholdeři nespojení s trhem: např. regionální, národní či nadnárodní instituce.

Tyto zainteresované strany spoluvytváří a patří do prostředí, ve kterém firma působí.

2.6.2 Identifikace klíčových stakeholders

Zájmové skupiny se v každé firmě liší a je velice důležité, aby tyto skupiny byly

správně identifikovány. A to z více důvodů. Jednak mají jednotlivé skupiny stakeholders

různá očekávání od podniku a ty by měla firma vždy a zejména pokud se tato očekávání týkají

primárních stakeholderů, brát na vědomí, jednotlivé zájmové skupiny mají také různé zájmy,
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potřeby či priority, a na ty je potřeba vždy brát ohled, pokud chce být podnik úspěšný. Každá

firma, aktivně se věnující CSR musí tedy v prvé řadě poznat své klíčové stakeholdery,

porozumět jejich očekávání, vést s nimi pravidelný dialog, snažit se vyhovět jejich žádostem

 a představám tím, že se podnik zaměří na ty správné a pro něho důležité CSR aktivity.

Nejlepším řešením je, když se podniku podaří stanovit rovnováhu mezi činnostmi,

 které preferuje vedení podniku a mezi činnostmi, které jsou důležité pro stakeholdery.

V následující tabulce (viz Tab. 2.6) je zobrazen příklad způsobu, jak určit klíčové

stakeholdery.

Tab. 2.6 Možný způsob určení klíčových stakeholders

Úroveň
očekávání Vysoká Průběžně informovat Vést dialog

Nízká Odpovídat na otázky
Zajistit

spokojenost

Nízká Vysoká

Úroveň vlivu na podnik

Zdroj: Upraveno dle: KULDOVÁ, Lucie. Společenská odpovědnost firem: Etické podnikání a sociální
odpovědnost v praxi. Kanina: OPS, 2010. ISBN 978-80-87269-12-1, s.27

2.6.3 Zapojení stakeholderů

Po provedení analýzy klíčových stakeholders by měl každý podnik zvážit, jaký bude

nejlepší způsob zapojení stakeholders a jak velká bude míra jejich zapojení, přitom

 by však neměly být opomenuty jejich očekávání.

Stakeholdeři využívají různých forem moci takovým způsobem, aby dosáhli svých

očekávání od podniku a prosadili své vlastní zájmy. Příklady jednotlivých stakeholders, jejich

očekávání a forem moci uvádí Krymláková (2009, s. 76,77).

Tab. 2.7 Očekávání stakeholderů a jejich forma moci

STAKEHOLDEŘI ZÁJEM FORMA MOCI

Jistota zaměstnání Kolektivní vyjednávání
Spravedlivá odměna za práci StávkaZaměstnanci

Práce v bezpečném prostředí
Publicita, mobilizace tlaku

veřejnosti
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Uspokojivá návratnost investic
Volební právo vyplývající

z vlastnického právaVlastníci/akcionáři

Zvyšování ceny akcií v čase
Právo kontrolovat firemní
účetnictví a jiné doklady

Kvalitní produkty Nákup produktů u konkurence
Bezpečné produkty

Přiměřené cenyZákazníci
Platební podmínky

Bojkot podniků, jejich výrobky
nejsou kvalitní nebo uplatňují

nepřijatelnou politiku

Stabilní možnosti prodeje -
pravidelné objednávky

Odmítnutí splnění objednávky,
jestliže jsou porušení vyjednané

podmínky

Dodavatelé

Platby za prodané produkty Poskytování produktů konkurenci
Být ziskoví Moc technologických inovací

Získat větší podíl na trhuKonkurenti
Stabilní růst odvětví Tlak nižších cen

Zaměstnání místních obyvatel
v podniku

Vydávání nebo rušení licencí
 či povolení

Ochrana životního prostředí
 v daném regionu

Místní komunita

Zabezpečení rozvoje regionu

Lobbistický tlak na vládu
 k regulaci politiky podniku

v rámci ochrany ŽP
Průběžně informovat veřejnost
o otázkách týkajících se zdraví

 a ekonomického postavení
obyvatel

Média

Monitorovat činnost formy

Šíření informací o událostech,
které mají na veřejnost vliv,

především o těch s negativními
důsledky

Využití zaměstnanců a zdrojů
 v podnikání a rozvojových

aktivitách
Obchodní asociace

Poskytovat informace
 a výsledky

 z výzkumné činnosti, které
mohou podniku pomoci
orientovat se v měnícím

se prostředí

Právní nebo politická podpora,
kterou si jednotlivé firmy nemohou

samy dovolit

Získání podpory veřejnosti
zveřejněním problému

Mobilizování politického tlakuObčanské iniciativy
Monitorování činnosti a politiky
podniku tak, aby byly v souladu
 s právními a etickými normami Lobbování na institucích,

které mohou regulovat činnosti
organizace

Ekonomický rozvoj Povolení k podnikání
Zahraniční vlády Sociální rozvoj Regulační opatření

Zvýšení příjmů prostřednictvím
daní

Regulační opatření, licence
a povoleníStátní a místní

orgány
Ekonomický rozvoj

Moc povolovat nebo nepovolovat
podnikatelskou činnosti

Ochrana sociálních hodnot Podpora aktivistů
veřejnost

Minimalizace rizik
Tlak na vládu, aby přijala opatření
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Prosperita společnosti Kritika nebo chvála jednotlivých
firem

Zdroj: Upraveno dle: KRYMLÁKOVÁ, Hana et al. Etika a odpovědnost organizace. Ostrava: VŠB -
Technická univerzita Ostrava, 2009. ISBN 978-80-248-2092-7, s. 76,77

Určení klíčových stakeholders je však pouze začátkem. Především s primárními,

nejdůležitějšími aktéry, kteří se nějakým způsobem do podnikání zapojují, ovlivňují ho a jsou

jím také ovlivňováni, je nezbytné vést pravidelný dialog z toho důvodu, aby byla udržována

jakási zpětná vazba. Důsledkem těchto jmenovaných aktivit by měla být taková situace,

která by byla užitečná a prospěšná jak pro firmu, tak pro zainteresované strany.

Na následujícím obrázku je zobrazen příklad postupu spolupráce se stakeholdery:

Obr. 2.2   Postup spolupráce se stakeholdery

Zdroj: Upraveno dle: Společenská odpovědnost firem (CSR): Zapojení stakeholderů. [online]. 2008
[cit. 2012-11-02]. Dostupné z: http://www.csr-online.cz/Page.aspx?zapojeni

Kuldová (2010, s. 28) uvádí následující možné prostředky zapojení zainteresovaných

stran:

 dotazníkové šetření;

 online diskuzní fórum;

 individuální jednání;

 realizace společných projektů;

 pracovní skupina;

 neformální setkání;

 zákaznická podpora.

A proč je tak důležité stakeholdery zapojit? Steinerová (2008) nabízí následující

výhody systematického zapojení zainteresovaných stran:

http://www.csr-online.cz/Page.aspx
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 Řízení rizika. Díky dialogu s externími zainteresovanými stranami mohou být zavčasu

zjištěna potencionální rizika, a to především tehdy, pokud firma naváže dialog

 i s těmi stranami, které ji nevnímají pozitivně.

 Informační význam. Pravidelný dialog s firemními stakeholdery a pevné a důvěrné

vztahy s nimi zajišťují zdroj významných informací.

 Vzájemně výhodný vztah. Jak již bylo v této práci zmíněno, zapojení zainteresovaných

stran je pro firmy i pro tyto strany výhodné a napomáhá vybudovat vzájemnou důvěru.

 Inovativní prostředí. Pravidelný dialog se stakeholdery je cenným nástrojem

umožňující předvídat nové trendy a napomáhající určení nových strategických záměrů

a cílů.

 Nastavení cílů a monitorování výkonů. V případě, že by se podnik hodnotil pouze sám,

pravděpodobně by byl ve svých soudech velmi zaujatý, viděl by spíše pozitiva

 a úspěchy a případné neúspěchy by si příliš nepřipouštěl. Pohled z vnějšku umožňuje

objektivní hodnocení dané situace a napomáhá stanovení smysluplných cílů.

2.7 Postup zavedení CSR do strategie firmy

Zadražilová (2010) se domnívá, že světová krize ukázala, že společenská odpovědnost

firem je tzv. "luxusním zbožím", které je ve velké míře využíváno v časech ekonomického

růstu, ale v době poklesu ekonomiky jí dávají pozornost pouze velké organizace.

Pavlík (2010, s. 62) píše, že „ konečným cílem implementace CSR do podniku je

úspěšná integrace jednotlivých oblastí CSR aktivit (klienti, sociální a environmentální oblast)

do vize a hodnot podniku, jeho kultury, operativních rozhodnutí na všech úrovních řízení tak,

aby odpovědný přístup celkově podporoval dlouhodobé udržení firmy na trhu."

Dle Kunze (2010, s. 111) „je při zavádění CSR důležité postupovat systematicky

s ohledem na:

 poslání podniku,

 firemní kulturu,

 předmět a obor podnikání,

 obchodní strategii

 environmentální profil,

 profil rizika

 provozní podmínky."
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Proces zavádění konceptu CSR do firemní strategie se jistě v každém podniku liší,

na následujících řádcích však budou nastíněny obecné kroky, které by neměla žádná

organizace opomenout.

1. krok - Závazek vedení firmy a managementu k přijetí CSR a pověření

odpovědné osoby

Prvním krokem zavádění konceptu CSR do strategie firmy je zcela jistě souhlas vedení

firmy. Je velmi důležité si uvědomit, že se nejedná o krátkodobou záležitost,

nýbrž o dlouhodobý proces. Významnou roli v tomto procesu však sehrává také management

podniku a to zejména v prvotních fázích. Úkolem managementu je dle Prskavcové (2008)

určit tzv. CSR manažera. Určení správné osoby je velmi důležité, jelikož v celém procesu

sehrává významnou úlohu. Je to právě CSR manažer, kdo je zodpovědný za proces

implementace tohoto konceptu do strategie firmy.

Kuldová (2008) popisuje následující úkoly, jimiž je CSR manažer především zabývá:

 Komunikuje CSR napříč společností.

 Vede dialog s klíčovými stakehoders.

 Motivuje zaměstnance k prosazování CSR myšlenek.

 Sestavuje zprávu o CSR.

2. krok - Identifikace klíčových stakeholders, stanovení vize a cílů

V tomto kroku je potřeba určit klíčové stakeholders firmy a navázat s nimi dialog.

Tento postup byl podrobně rozebrán v předcházející kapitole. Správné určení primárních

stakeholderů je klíčovým prvkem celého procesu, jelikož se podle něj následně odráží celá

CSR strategie. Pokud by tedy byly klíčové zainteresované strany určeny špatně, podnik

 by následně nedosáhl očekávaných přínosů této strategie či by výsledek celého procesu

dopadl špatně a měl negativní dopady na samotnou firmu.

Na základě očekávání klíčových stakeholderů a očekávání podniku by měly být

následně stanoveny cíle podniku, které by měly být v důsledku přínosné pro obě strany.

Na firemní cíle by se mělo pohlížet jak z krátkodobého, tak z dlouhodobého hlediska. Kunz

(2010) se domnívá, že realizování zmíněných cílů je úkolem tzv. akčního plánu, jakmile je

tento plán vytvořen, je možné začít realizovat jednotlivé aktivity, které následně povedou

 k naplňování CSR strategie.
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Prskavcová (2008, s. 24) píše, že „ je vhodné začlenění myšlenek CSR přímo do vize,

či poslání firmy, aby byla ve firmě zaručena provázanost do všech dílčích činností."

3. krok - Integrace CSR do stávajících procesů

Další fází je implementace konceptu CSR do strategie firmy. V tomto stádiu je předem

vytvořený akční plán převáděn do praxe. Nestačí však mít pouze vytvořen postup

jednotlivých procesů, je stěžejně důležité, aby osoby odpovědné za tyto procesy byly řádně

motivovány a měly zájem na jejich správném fungování. Za jejich motivaci

 a informovanost je opět zodpovědný manažer CSR.

4. krok - Komunikace a zpětná vazba

Komunikace je nutnou součástí celého procesu zavádění CSR do organizací. Nutná je

komunikace především s klíčovými stakeholdery, mezi které se nejčastěji řadí vlastníci,

zaměstnanci, investoři, či obchodní partneři. Jedním z důvodů, proč je CSR zaváděn

ve firmách, je posílení konkurenceschopnosti dané firmy. Z toho vyplývá, že podnik

 si jistě přeje, aby se o jeho odpovědném chování dozvěděly zainteresované strany,

 jako např. zákazníci, potencionální investoři, obchodní partneři apod. Příklady komunikace

se stakeholdery uvádí Kunz (2010):

 webové stránky podniku,

 prezentace CSR na různých akcích pro zaměstnance, zákazníky, či obchodní partnery,

 obaly výrobků,

 letáky, časopisy

 intranet,

 výroční zprávy.

Je potřeba mít na paměti, že komunikace není krátkodobou záležitostí, v době, kdy je

koncept CSR do firmy zaváděn. Aby byla firma skutečně dlouhodobě společensky

odpovědná, musí zejména se svými klíčovými stakeholdery komunikovat dlouhodobě.

5. krok - Dlouhodobé udržení CSR

Strategii společensky odpovědné firmy nelze pouze zavést, a poté již nečinit žádné

kroky. Tento koncept je potřeba neustále monitorovat a v případě potřeby provádět potřebná

opatření ke zlepšení. Nelze předpokládat, že zavedený akční plán bude dlouhodobě
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udržitelný. Žijeme v turbulentním světě, a nejenom díky finanční krizi je potřeba dbát

na neustálé zlepšování všech procesů.

2.8 Nové prostředí a CSR

Jak již bylo v úvodu této práce zmíněno, žijeme ve světě všudypřítomné globalizace

 a ekologizace.  21. století je stoletím stoupající konkurence a rostoucího počtu nadnárodních

firem, které jsou schopny ovlivnit podnikatelské prostředí nejen na národní úrovni,

nýbrž také na úrovni mezinárodní. V souvislosti s celosvětovou ekonomickou krizí je

existence jednotlivých firem stále ohroženější.

Ve spojitosti s množstvím konkurenčních výrobků a služeb zákazníci hledají něco

navíc, jsou v této souvislosti informovanější než v minulosti a očekávají od jednotlivých

firem, že jim nabídnou něco více než jen kvalitní výrobek či službu za přiměřenou cenu.

Zákazníky však již nezajímá pouze výrobek, ale i samotná organizace. Dnešním

celosvětovým požadavkem je, aby byla firma transparentní, aby informovala své okolí a okolí

jí mohlo důvěřovat.

Požadavek zavést koncept CSR do firemních strategií jistě také pramení

 ze vzrůstajícího tlaku na kvalitu životního prostředí a snahy zachovat kvalitní životní

podmínky i pro příští generace.

Z uvedeného plyne skutečnost, že při rozhodování spotřebitele nehraje roli pouze fakt,

o jaký výrobek či službu se jedná, nýbrž také to, který podnik nabízí to, co zákazník žádá.

Ve spojitosti s touto skutečností pak jdou ustavičně větší a větší požadavky na transparentnost

firem, kdy takovýto podnik podává informace svému okolí o veškeré své odpovědné činnosti,

o svých úspěších i nezdarech, tyto informace nezkresluje a předkládá je v odpovídajícím čase,

díky čemuž v něj okolí může mít důvěru.

2.9 Přínosy a rizika přijetí konceptu CSR

Přínosy

Co může CSR podnikům dát? V případě, že je koncept společenské odpovědnosti

uplatňován důsledně a správným způsobem, může přinést mnoho výhod a přínosů nejen pro

samotný podnik, ale i pro všechny zainteresované strany - stakeholdery. Společensky

odpovědné chování je z tržního hlediska užitečné, přináší sebou profit, tržby a výhody, což je
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zejména v dnešní ekonomické situaci důležité pro udržení každé organizace na trhu. Koncept

CSR dnes není jen výsadou velkých podniků, do svých strategií jej zahrnují i malé a střední

firmy, který jim tak jako podnikům velkým, přináší taktéž prospěch.

Dle Prskavcové (2009) lze teoreticky dokonce mluvit o tom, že společenská

odpovědnost firem může podpořit růst světového bohatství, podporovat zvyšování životní

úrovně společnosti a dokonce se může stát hybnou silou světového vývoje.

Je možno říci, že uplatňování CSR v praxi je výhodné jak pro samotnou firmu,

tak i pro stakeholdery, což je nastíněno v následující tabulce:

Tab. 2.8  Přínosy CSR

SKUPINA HLAVNÍ VÝHODY

Klienti
 inovace organizací vedoucí k širší nabídce

produktů/služeb
 zvyšování kvality nakupovaných produktů/služeb

Zaměstnanci
 zvyšování péče o zaměstnance
 rozvoj kvalifikace zaměstnanců
 zlepšování pracovního prostředí

Dodavatelé
 zlepšení dodavatelsko-odběratelských vztahů
 pozitivní tlak na zvyšování kvality služeb dodavatelů

Občané
 zlepšení sociálních vztahů v dané oblasti
 zlepšení životního prostředí v oblasti

Veřejný sektor
 úspora finančních prostředků
 zvýšení kvality veřejných služeb

Organizace praktikující
CSR

 zvýšení zisku
 zvýšení kvality a produkce
 snížení nákladů
 zvýšení loajality zákazníků
 zvýšení motivace a loajálnosti zaměstnanců
 finanční úspory
 zvýšení důvěryhodnosti podniku a zlepšení reputace
 zvýšení přitažlivosti podniku pro investory
 konkurenční výhoda

Zdroj: Upraveno dle: PAVLÍK, Marek a Marek BĚLČÍK. Společenská odpovědnost organizace: CSR v praxi a
jak s ním dál. Praha: Grada, 2010. ISBN 978-80-247-3157-5, s. 29

Pro uvedení konkrétních příkladů užitků, které plynou ze začlenění konceptu CSR

 do strategie podniku, lze uvést v prvé řadě především fakt, že takováto firma může vykazovat

vyšší zisk, než kdyby tomu bylo v případě, kdy by společenskou odpovědnost neuplatňovala.
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Jednání v souladu s principy CSR přináší do firmy větší transparentnost

a důvěryhodnost, a tím pádem je takováto firma bezesporu přitažlivější pro potencionální

investory.

Pro společensky odpovědnou firmu je jednodušší vybudovat si, a následně udržet

určitou pozici na trhu, společensky odpovědné aktivity pomáhají také ke většímu zviditelnění

podniku na trhu.

Jedná se o výbornou konkurenční výhodu, může však také vést ke zlepšení

dodavatelsko-odběratelských vztahů či ke snadnějšímu nalezení nového obchodního partnera.

Pavlík (2010) píše, že zvyšování zisku pomocí konceptu CSR je velice diskutabilní

a to z toho důvodu, že tento koncept přispívá ke zvyšování zisku nepřímo. Jako příklad lze

uvést dříve zmiňované snížení nákladů na příjímání nových zaměstnanců, snížení počtu

reklamací, či zvýšení loajality zákazníků, kteří preferují danou firmu.

Uplatňování konceptu CSR může být pro daný podnik konkurenční výhodou,

která přiláká nové zákazníky nebo upevní věrnost zákazníků stávajících. Pavlík (2010) říká,

že uplatňování tohoto konceptu může firmě umožnit oslovit novou skupinu lidí, která

společensky odpovědné chování ocení a bude ochotna za výrobek nesoucí pečeť společenské

odpovědnosti případě zaplatit větší částku.

Podle Kunze (2010) má také CSR firma daleko větší šanci získat důležité obchodní

partnery a následně si je také udržet, což jistě napomáhá ke vzniku konkurenční výhody.

Nelze opomenout ani zlepšení vztahu mezi dodavateli a odběrateli. Dle Pavlíka (2010)

odpovědný přístup k partnerům podporuje budování oboustranné důvěry, zvyšování kvality

produktů a následně může vést k dlouhodobému zvyšování zisku.

Uplatňování konceptu CSR však nemusí být přínosné pouze navenek, k vnějšímu

prostředí firmy, může se pozitivním způsobem odrážet i z hlediska prostředí vnitřního.

Konkrétně lze opět uvést např. lepší prostředí a atmosféru ve firmě, zaměstnanci takovéto

firmy mohou být spokojenější a tím pádem i loajálnější, motivovanější a produktivnější.

Dle Pavlíka (2010) loajalita zaměstnanců snižuje fluktuaci a náklady na přijímání nových

zaměstnanců. Spokojenost zaměstnanců se následně může projevit na zvyšování kvality

produktů, služeb, zvýšení loajality zákazníků, snížení nákladů a následně také na zvyšování

zisku atp.

Jak zde již bylo nastíněno v souvislosti s růstem zisku, společensky odpovědná firma

může výrazným způsobem uspořit náklady. A to jednak, jak již bylo zmíněno např. snížením
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nákladů na přijímání nových zaměstnanců, ale např. také snižováním nákladů plynoucích

 z inovací podniku.

Firma, která se chová skutečně společensky odpovědně, nezapomíná ani na životní

prostředí, vyrábí ekologické produkty a celkově dbá na ochranu životního prostředí,

což se projevuje zejména v přínosech pro kvalitu života občanů v daném regionu, ve kterém

daná organizace působí. Dalšími přínosy, ze kterých mohou těžit opět zejména občané daného

regionu či státu jsou příspěvky či dary, které některé firmy jako součást strategie poskytují.

Přehledně popisuje přínosy zavedení CSR také Krymláková (2009) v následující

tabulce:

Tab. 2.9  Přínosy zavedení CSR

CSR ZVYŠUJE CSR SNIŽUJE

 Zisk Náklady
Obrat Rizika podnikání

Produktivitu
Potencionální dohled státu a jeho zákonná
opatření

Hospodárnost Transakční náklady
Kvalitu produktů a služeb
Přístup k dodatečnému kapitálu
Image a důvěryhodnost firmy
Loajalitu zákazníků
Ochranu informací
Schopnost získat a udržet kvalitní
zaměstnance
Konkurenceschopnost
Hodnotu podniku pro akcionáře
Pravděpodobnost expanze na zahraniční
trhy
Zlepšuje obchodní vztahy
Celospolečenský užitek
Bezpečnost práce
Řízení lidských zdrojů

Zdroj: Upraveno dle: KRYMLÁKOVÁ, Hana et al. Etika a odpovědnost organizace. Ostrava: VŠB -
Technická univerzita Ostrava, 2009. ISBN 978-80-248-2092-7, s. 89

Rizika
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Ve spojitosti se společenskou odpovědností se o rizicích prakticky nehovoří, obecně

se totiž předpokládá, že CSR aktivity povedou pouze ke zlepšení situace uvnitř podniku i jeho

okolí (Petrová a Poláková, 2013, s. 31). Avšak s každou činností, kterou firma vykonává,

podstupuje větší či menší riziko, tak také i přijetí CSR aktivit přináší určitá rizika zejména,

pokud tento koncept není uchopen správně. V případě, že CSR aktivity nejsou pojaty

správným způsobem a přístup firmy je laxní a nezodpovědný, může dojít

ke zcela opačnému účinku, než se předpokládalo.

Riziky společenské odpovědnosti firem se zabývá např. Kunz (2010, s. 40-41). Ten

popisuje rizika z Friedmanova a Reichova pohledu.

Dle Friedmana „je jedinou společenskou odpovědností firmy navyšování zisku." Tuto

myšlenku lze rozvést dále. Společenská odpovědnost odvádí pozornost firmy od jejího

hlavního cíle - zisku. Vznikají náklady, tím pádem mají akcionáři menší dividendy, může to

vést ke zvyšování cen výrobků či služeb apod.

Reich označuje CSR jako „nebezpečné rozptýlení, které podkopává demokracii."

Kunz (2010) tuto myšlenku vysvětluje tak, že společensky odpovědné chování firem

nahrazuje úkoly a povinnosti vlády.

Existují i názory, že CSR je pouze jakýmsi nástrojem public relations, kterým se firma

prezentuje. Aplikace CSR do strategie firmy může být i nevýhodou, pokud se výrazně navýší

náklady. Firma následně ztratí svou konkurenceschopnost, schopnost platit faktury, dostát

svým závazkům apod. To může vést ke ztrátě obchodních partnerů i zákazníků, k poklesu

kvality produkovaných výrobků a poskytovaných služeb, ke zvyšujícímu se počtu právních

sporů, ke zhoršení pracovních podmínek, vztahů na pracovišti apod.

Dalo by se říci, že prakticky všechny přínosy uvedené výše se mohou obrátit i v rizika,

pokud je CSR pojato špatným způsobem.  CSR může být přínosem pro zaměstnance,

ale i rizikem, zaměstnanci nemusí být k provádění CSR činností dostatečně motivovaní,

nemusí mít dostatek času, což následně zapříčiní větší stres z práce atd.

Každý podnik má zavedenou svou firemní kulturu, a jelikož je zavedení CSR vcelku

významným zásahem do společnosti, může se to projevit zejména v počátcích negativně.

Zaměstnanci mohou být nedostatečně proškoleni, nevědí, co dělat, zvyšuje se stres z práce,

zaškolování je zcela jistě časově náročné, což opět navýší náklady, může to mít i negativní

dopady na motivaci zaměstnanců aj.

Mezi další možná nebezpečí, které by mohly podnik negativním způsobem v případě

nedodržování pravidel společensky odpovědného chování podniku ohrozit, lze zmínit
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například pokuty za porušování předpisů, intenzivnější kontrolu ze strany úřadů, neúspěšnou

účast ve veřejných soutěžích, neschopnost získat investiční kapitál, ztrátu zákazníků,

poškození image firmy, žaloby, vysoké náklady na zaměstnance, nízkou pracovní morálku

 a motivaci zaměstnanců, neuspokojivou kontrolu kvality, ztrátu zisku, apod.

Lze říci, že správně zavedený koncept společenské odpovědnosti firem může být

pro firmy velkým přínosem a výborným konkurenčním nástrojem, pokud se však ujme, má

podporu vedení a zaměstnanců a je vykonáván správným způsobem. Na druhou stranu,

jakákoliv novinka zaváděná ve firmě může dopadnout i špatně. Podnik sice očekává přínosy,

ale zároveň podstupuje i značné riziko.

2.10 Instituce podporující společensky odpovědné chování firem

Krymláková (2009) píše, že koncept CSR se stal díky globálním a národním

iniciativám významným nástrojem trvale udržitelného rozvoje. Většina nadnárodních

 i národních iniciativ podporuje společenskou odpovědnost firem z důvodu víry, že mezi tímto

konceptem a konkurenceschopností podniků existuje přímá vazba.

Takovýchto iniciativ existuje spousta, na následujících řádcích budou krátce

představeny pouze některé , a to především ty, o kterých se v poslední době nejvíce diskutuje.

2.10.1 Nadnárodní a globální iniciativy

Co se týče globálních a nadnárodních iniciativ, mezi ty nejdůležitější a nejznámější

patří určitě Evropská unie, OSN, World Bank, směrnice OECD, ILO a mnoho dalších.

Podle Krymlákové (2009) mezinárodní a nadnárodní organizace obecně:

 rozvijí diskuzi, jejímž předmětem je společenská odpovědnost firem,

 přispívají k dosažení trvale udržitelného rozvoje v ekonomické, sociální

 a environmentální oblasti, propagují a šíří koncept CSR,

 provádějí výzkumnou činnost v oblasti CSR, seskupují a publikují poznatky

své činnosti.

The Caux Round Table
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Kulatý stůl v Caux (The Caux Round Table) je světovou organizací, která seskupuje

ty nejvýznamnější podnikatele, manažery, politiky a další osobnosti, které mají významné

postavení a velký přínos v ekonomické, sociální a environmentální oblasti podnikání.

 Tito představitelé se pravidelně scházejí a diskutují ekonomickou problematiku. Představitelé

kulatého stolu jsou zavázáni uplatňovat a dodržovat etické principy podnikání.

Dle Krymlákové (2009) je stěžejním cílem tohoto sdružení podporovat začlenění

principů podnikání (Caux Round Table Principles for Business) do strategií firem, přičemž

dokument upravující tyto zásady je rozdělen do tří částí - první část popisuje dva hlavní etické

ideály kyosei čili žít a pracovat pro společné dobro a druhým ideálem je lidská důstojnost,

ve druhé části jsou popsány základní principy podnikání a třetí část objasňuje a popisuje

principy chování vůči stakeholderům.

Směrnice OECD pro nadnárodní společnosti

Směrnice OECD pro nadnárodní společnosti (OECD Guidelines for Multinational

Enterprices) jsou ve své podstatě nezávazná doporučení určená především nadnárodním

společnostem a obsahující zásady odpovědného a etického jednání v činnostech firmy.

Prvořadým posláním organizace pro hospodářskou spolupráci a ekonomický rozvoj je

podpora politiky, mající za cíl zlepšení hospodářského a sociálního blaha společnosti

 na celém světě. Standardy a principy odpovědného a etického chování se týkají zejména

pracovněprávních vztahů, obchodních vztahů, boje proti korupci, ochrany životního prostředí,

vědy a výzkumu, ochrany spotřebitelů, daňového systému a hospodářské soutěže.

Předmětem činnosti OECD je například spolupráce mezi vládami, výměna jejich

zkušeností či řešení společných problémů. Cílem organizace je také to, aby vlády pochopily,

co je příčinou ekonomických, sociálních a environmentálních změn, jak se tyto oblasti budou

v budoucnu měnit a jaké budou budoucí trendy.

International Business Leaders Forum (IBLF)

International Business Leaders Forum je nezisková mezinárodní organizace,

jejímž stěžejním posláním je podpora podnikání, které je v souladu s principy trvale

udržitelného rozvoje.
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International Labour Organization (ILO)

International Labour Organization je Mezinárodní organizace práce, jejíž stěžejní

činností je podpora etických principů podnikání v oblasti ochrany práv zaměstnanců,

pracovního prostředí, sociální politiky v zaměstnání a pracovněprávních vztahů.

Krymláková (2009) uvádí stěžejní dokumenty vydané touto organizací:

 Tripartite declaration of principles concerning multinational enterprises and social

policy. Tzv. tripartitní deklarace principů pro nadnárodní politiky a sociální politiku

zahrnující vládu, zaměstnavatele a zástupce zaměstnanců.

 Declaration on Fundamentals principles and rights at work.  Tzn. deklarace

základních pracovních principů a práv.

2.10.2 České iniciativy

Ač není koncept společenské odpovědnosti firem v České republice rozšířen v takové

míře, jako ve světě, existuje i u nás již řada institucí, které tuto myšlenku podporují

 a propagují.

Krymláková (2009) uvádí, že se tyto iniciativy zaměřují především na:

 zvyšování povědomí firem o přínosech CSR,

 informování veřejnosti o přínosech společensky odpovědného chování,

 hodnocení CSR firem, sestavování žebříčku společensky odpovědných podniků

 a jejich oceňování,

 vzdělávání v oblasti CSR,

 poradenskou činnost zaměřenou především na oblasti implementace tohoto konceptu

do strategie a kultury firem,

 zveřejňování příkladů CSR firem,

 výzkumy aj.

Transparency International Česká republika

Transparency International – Česká republika (TIC) je součástí sítě organizací

Transparency International (TI) působící od roku 1993. Jedná se o nevládní, neziskovou
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organizaci, jejímž předmětem činnosti je mapování stavu korupce v České republice a její

snižování. Jelikož je u nás největší míra korupce zaznamenávána především v oblasti veřejné

správy, zaměřuje se tato organizace v prvé řadě na tuto oblast, soukromý sektor však

nenechává nepovšimnut.

Dle Krymlákové (2009) Transparency International Česká republika především:

 sestavuje žebříčky Indexu plátců úplatků (BPI) a Indexu vnímání korupce (CPI),

 realizuje výzkumy v oblasti korupce,

 spolupracuje na změnách v legislativě,

 provozuje antikorupční školení,

 provádí publikační činnost a komunikuje s médii či veřejností,

 spolupracuje s ostatními organizacemi v boji proti korupci atd.

Gender Studies

Stejně jako Transparency International je i Gender Studies nevládní neziskovou

organizací. Předmětem činnosti této organizace je především informování a vzdělávání

v tématice vztahů žen a mužů a jejich společenského postavení. Krymláková (2009) popisuje

následující témata, kterými se tato organizace zabývá: slaďování osobního a pracovního

života, diskriminace, rovné příležitosti, zastoupení žen v politice, práva žen apod.

2.11 Hodnocení a měření společenské odpovědnosti firem

Význam norem v dnešním světě je velký a neustále narůstá.

Mluví-li se o měření společenské odpovědnosti firem, je dle Trnkové (2005)

tato měření rozlišit do dvou typů, a to na:

 Měření výkonu firmy v oblasti CSR, tedy měření toho, jak se podniku daří plnit cíle,

které si stanovil ve všech třech oblastech (ekonomické, environmentální a sociální).

 Měření přínosů CSR aktivit pro podnik, tedy zda je CSR chování pro firmu přínosné.

Dle Krymlákové (2009) zatím pro CSR neexistuje univerzální norma, ale i přesto lze

nalézt celou řadu norem zabývajícími se dílčími oblastmi společenské odpovědnosti.

Co se týče ekonomické oblasti, lze zmínit ISO 9001, v rámci sociální oblasti je to například

BOZP či IIP a v oblasti environmentální kupříkladu ISO 14000 nebo ISO 14001.
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Investors in People

Investors in People (IIP) je normou týkající se oblasti péče o lidské zdroje podniku,

jež vznikla roku 1991 ve Velké Británii. Tato norma je velmi dobrým prostředkem k tomu,

aby se firmy naučily efektivně a účinně spolupracovat se svými lidskými zdroji.

Prskavcová (2009) píše, že standard IIP se skládá ze tří principů: plánování (plan),

aktivity (do) a hodnocení (review), těmto krokům předchází krok neméně důležitý -

rozhodnutí firmy o nutnosti více se věnovat řízení lidských zdrojů a rozhodnutí vedení

společnosti o přijetí standardu IIP. Toto je stvrzeno tzv. "prohlášením o závazku" (letter of

commitment). Podle Prskavcové (2009, s. 27) jsou „jednotlivé principy rozděleny do celkem

10 ukazatelů, z nichž každý je následně vyhodnocen souborem požadovaných důkazů.

Konkrétně se jedná o tyto principy a ukazatele:

 princip plánování - vytváření strategií pro zvýšení výkonu organizace,

 princip aktivity - kroky podnikané s cílem zlepšit výkon organizace,

 princip hodnocení - hodnocení vlivu na výkon organizace."

Důkazy a principy se následně mezi sebou srovnávají, přičemž ukazatele popisují stav,

kterého chce firma dosáhnout a důkazy fungují jako prostředek k ověření toho, zda bylo

cílených principů opravdu dosaženo.

ISO14001

Norma ISO 14001 je normou týkající se oblasti environmentálního managementu.

Jedná se o normu použitelnou v jakémkoliv typu podniku, včetně těch průmyslových.

Tento certifikát může firmě vydat pouze akreditovaná organizace. V případě, že je podnik

držitelem této normy, dokazuje, že svou aktivní činností minimalizuje dopady na životní

prostředí.

ISO 26000

Cílem mezinárodní normy ISO 26000 je dle Prskavcové (2009) především poskytnout

podnikům návod na uplatňování CSR v praxi, identifikovat a zapojit stakeholders, zvýšit

konkurenceschopnost, transparentnost a důvěryhodnost organizací, zvýšit loajalitu

 a spokojenost zákazníků atd.
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Zadražilová (2010) popisuje 7 principů společenské odpovědnosti normy ISO 26000:

1. odpovědnost firmy za dopady jejich aktivit na environmentální prostředí,

2. transparentnost organizací ve všech jejich aktivitách,

3. princip etického chování, které nařizuje, že by se podnik měl ve všech situacích chovat

eticky,

4. princip stakeholderů stanovující odpovědnost organizace vůči zainteresovaným stranám,

5. pravidlo zákonnosti, jež stanovuje nutnost respektování legislativy,

6. princip mezinárodních standardů, jež stanovuje nutnost respektování mezinárodních

standardů

7. princip lidských práv - firma musí uznávat lidská práva.

2.12 Report v oblasti společenské odpovědnosti firem

Komunikace v oblasti CSR je o informování stakeholderů o společensko-odpovědných

aktivitách firmy. Jak uvádí Krymláková (2009, s. 220): „stěžejním a také nejvíce využívaným

komunikačním kanálem pro prezentaci CSR aktivit organizace jsou výroční zprávy

nebo speciální ucelené CSR zprávy, sociální, environmentální reporty a komplexní zprávy

o udržitelném rozvoji." Tyto reporty bývají každý rok podniky zveřejňovány na jejich

internetových stránkách s účelem zpřístupnění zpráv o CSR aktivitách co největšímu okruhu

zainteresovaných stran a veřejnosti.

Obsah CSR zprávy

Krymláková (2009) uvádí následující kapitoly, jež by měla zpráva o CSR obsahovat:

1. Hodnoty, vize a strategie firmy

Podnik by měl popsat základní hodnoty, vize, poslání, strategie a cíle, kterých chce

v této oblasti dosáhnout. Mělo by být vysvětleno, jakým způsobem byla integrována

společenská odpovědnost do strategie a kultury podniku. Neměli by být opomenuti

ani firemní stakeholdeři a popis metod využívaných při přípravě reportu.

2. Slovo ředitele
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Ředitel společnosti by se měl vyjádřit a celkově zhodnotit uplynulý rok, popsat

 jak úspěchy, tak i případné neúspěchy firmy a naznačit, jakým způsobem se asi bude

společenská odpovědnost podniku vyvíjet v daném roce.

3. Profil firmy

Profil organizace obsahuje základní představení, informace o organizační a vlastnické

struktuře a produktech/službách, které firma poskytuje, o geografickém umístění firmy,

finančních výsledcích, zaměstnancích apod.

4. Popis CSR aktivit

Jedná se o konkrétní popis činností v ekonomické, sociální a environmentální oblasti

aktivit podniku.

Charakteristika CSR zprávy

Při vytváření reportu o společenské odpovědnosti by firma neměla dbát pouze

na obsah, ale dle Steinerové (2008) také na úplnost, důvěryhodnost a formu.

Autorka tyto charakteristiky vysvětluje následovně:

Úplnost zprávy je sledována ze dvou pohledů. Jednak by se měl report o společenské

odpovědnosti týkat všech podnikových poboček a všech aktivit firmy v daném státě

a na druhou stranu se předpokládá, že firma okolí informuje o všech aktivitách a jejich

dopadech na oblast ekonomickou, sociální a environmentální.

Aby byla zpráva o společenské odpovědnosti dané firmy skutečně důvěryhodná, měla

by být ověřena nezávislou, třetí stranou.

Neméně důležitá je i forma CSR reportu, ta by měla být dostatečně přehledná

 a srozumitelná. Zcela jistě by měla zpráva obsahovat obsah určený k rychlé orientaci v textu

dokumentu.

Zprávu o společenské odpovědnosti by měla mít firma k dispozici jak v tištěné formě,

tak i ve formě elektronické, nejčastěji se doporučuje dokument vydávat ve formátu PDF.

Tento dokument by měly firmy publikovat na jejich internetových stránkách a to tak, aby byl

snadno přístupný a bylo jej možno jednoduše najít.

Global reporting initiative (GRI)
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Global reporting initiative  je nezávislá nezisková mezinárodní organizace, jež byla

založena v roce 1997 v Bostonu. Předmětem její činnosti je snaha o udržení světové

ekonomiky díky reportingu.

Krymláková (2009) uvádí některé následující příklady indikátorů využívaných

k měření společenské odpovědnosti GRI:

V ekonomické oblasti se jedná například o stížnosti zákazníků, počet dnů nedodržení

lhůty splatnosti za určité období, průzkum spokojenosti zákazníků a další.

Co se týče oblasti sociální lze jmenovat počet zaměstnaneckých stížností, výši mezd,

fluktuaci zaměstnanců, strukturu zaměstnanců, absenci, objem darů komunitě, firemní

dobrovolnictví atd.

A nakonec v oblasti environmentální lze zmínit dopad firemní činnosti na životní

prostředí, celkovou spotřebu energie a vody, emise, recyklaci odpadu apod.

Model KORP

Model KORP (Korektní podnikání) je na rozdíl od Global reporting initiative českým

modelem hodnocení společenské odpovědnosti firem, který se o GRI opírá. Krymláková

(2009) píše, že se tento systém hodnocení CSR dá využít jak pro sebehodnocení firmy, tak

pro hodnocení podniku třetí stranou.

„Podniky, které si přihlásí do programu KORP, zpracovávají zprávu o CSR, která je

předmětem posuzování. Organizace jsou hodnoceny samostatně v každém pilíři = kritérii

(ekonomická, sociální a environmentální oblast), a to v částech „předpoklady" a „ výsledky ".

Kritéria jsou dále členěna na subkritéria. Subkritéria dále obsahují soubory otázek (témat),

na které by měl zpracovatel „Zprávy o CSR" reagovat. Pro účast v „Ceně CSR" je výhodné

zpracovat „Zprávu o CSR" v dělení dle subkritérií. Subkritérium je vhodné posuzovat

jako celek. Je třeba posoudit a následně písemně formulovat, jak jsou požadavky jednotlivých

témat v organizaci naplňovány" (Krymláková, 2009, s. 227).
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3 ANALÝZA CSR VE VYBRANÉ FIRMĚ

V praktické části této diplomové práce bude nejprve stručně popsána vybraná

organizace XYZ, s. r. o. Bohužel, firma si nepřeje být přímo jmenována, z toho důvodu v této

práci nebudou uváděny některé konkrétní údaje. Tato skutečnost však neovlivní cíl této práce,

jímž je analýza stávajících společensko-odpovědných aktivit tohoto podniku a vytvoření

návrhů a doporučení potřebných k tomu, aby daná společnost mohla koncept CSR oficiálně

zahrnout do strategie a kultury organizace.

Údaje nutné k vytvoření praktické části této práce jsou získány z interních materiálů

společnosti, jejich internetových stránek, z rozhovorů s personálním oddělením  a s jedním

z vrcholových manažerů společnosti a  v neposlední řadě také z mých vlastních zkušeností

 z praxe a brigád v této firmě.

3.1 Představení společnosti

Vybraná společnost působí na českém trhu již více než 16 let a dnes zaměstnává  cca

300 kmenových zaměstnanců ve čtyřech výrobních závodech. Jednotlivé provozovny

 se nacházejí ve Starém Městě, Dobré u Frýdku Místku, v Pržně a ve Frýdlantu nad Ostravicí.

Firma se řadí nejen mezi nejvýznamnější vývozce Moravskoslezského kraje,

ale v posledních letech celé České republiky. Důkazem toho je skutečnost, že se tento podnik

v několika posledních letech opakovaně umístil na předních příčkách celostátní soutěže

Exportér roku.

Obr. 3.1 Exportér roku 2012

Zdroj: Upraveno dle: webové stránky spoelčnosti
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Soutěž Exportér roku existuje v České republice již 18 let a její pořadatelé – Střední

podnikatelský stav a Asociace na podporu podnikání ČR každoročně vyhlašují vítěze tohoto

klání v několika kategoriích. Po úspěších minulých let, v roce 2012 společnost dosáhla

vrcholu, a ve své kategorii vyhrála první místo v této soutěži a porazila tak dalších 14 000

členů hospodářské a agrární komory ČR. Pro představu a srovnání, v jiné kategorii tuto cenu

získala společnost Škoda Mladá Boleslav, lze tedy hovořit o opravdovém úspěchu, ne jen pro

samotnou firmu, její vlastníky a zaměstnance, ale také pro Moravskoslezský kraj, ve kterém

tento podnik působí.

Motto firmy zní: „Úspěch je směsicí tvrdé práce a velkých snů“ – buďte úspěšní

s námi.

Společnost XYZ, s. r. o. je majetkově ryze českou firmou a i přesto se může chlubit

tou skutečností, že mezi její stálé zákazníky patří přední světové stavební a těžební

společnosti, zejména v Německu, ale také např. ve Španělsku. Největším odběratelem je

německá společnost LIEBHERR GmbH a společnost BAUER GmbH. S výrobky této firmy

se však se setkat i v jiných zemích.

Obr. 3.2  Ukázka výrobku společnosti

Zdroj: Upraveno dle: webové stránky spoelčnosti
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Díky vysoké důvěře zákazníků má společnost zaplněny výrobní kapacity na několik

let dopředu, dynamicky se rozrůstá, a svým zaměstnancům poskytuje stabilitu a perspektivu

zaměstnání a pracovních podmínek.

Dlouhodobé dobré vztahy se stálými zákazníky jsou zcela jistě dány nejen vysokou

kvalitou výrobků, na které si podnik velice zakládá, ale také proškolenými zaměstnanci, kteří

jsou odborníky ve své činnosti. Firma XYZ, s. r. o. dbá na neustálé inovování výrobních

procesů a prostředků, využívá nejmodernějších technologií a pracovních pomůcek.

Prioritním cílem společnosti není zisk, ale spokojenost jak zákazníků, tak i vlastních

zaměstnanců a dodavatelů.

3.1.1  Výrobní program

Předmětem činnosti podniku je poskytování služeb v oblasti strojírenské výroby

především ocelových konstrukcí, strojů a zařízení využívaných zejména jako díly jeřábů,

stavebních strojů, míchací techniky a dílů pro těžební a vrtací techniku, malé mostní celky

(silniční mosty a lávky do hmotnosti 40 tun), dále opracování, malování a dopravy těchto

výrobků. Pro účely dopravy jsou využívány tři nákladní vozidla pro přepravu, konkrétně

Renault Magnum 480 a 430, Renault Premium 385 s návěsy Kögel a Fliegl. Dále je

využívána Avia-Daewoo D90 EL a dvě menší nákladní vozidla Hyundai - H1. K manipulaci

ocelových konstrukcí společnost používá autojeřáb Liebherr-LMT 1030/1, pomocí kterého lze

manipulovat s břemeny o váze až 20 tun.

Obr. 3.3   Ocelové konstrukce

Zdroj: Upraveno dle: webové stránky spoelčnosti
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Do konkrétního výrobního programu a procesu se řadí následující činnosti.

Tab. 3.1 Výrobní program

VÝROBNÍ
PROCESY

KONKRÉTNÍ
ČINNOSTI V

DANÝCH
PROCESECH

INFORMACE K ČINNOSTEM

Pálení plamenem
Pálicí stroj řízený CNC, který může pálit plechy
rozměru 2000 x 6000 mm.
Řezaná tloušťka: 10 až 200 mm.

Pálení plazmou

Dva pálící stroje CNC. Pracovní plocha: 2x6m a
2,5x13m.
Zdroj: Hypertherm A130 a A260. Řezaná tloušťka až
30 mm.

Řezání profilů
Pro dělení profilu jsou využívány pásové pily
BOMAR. Maximální šíře profilu: 500 mm při rovném
řezu. Lze řezat i v úhlu do 75 stupňů.

Stříhání trubek
Pro stříhání trubek se používají 3 hydraulické lisy.
Max. délka střihu: 350 mm. Tlačná síla: 160 tun.

Stříhání plechů
V tomto procesu se používají hydraulické nůžky. Max.
stříhaná délka: 3000 mm, max. tloušťka plechu: 10mm

Tryskání

Pro tryskání jsou používány 2 tryskací kabiny 6 x 3m s
ruční tryskací jednotkou. Pro tryskání profilu se
využívají 2 průběžné tryskáče: 500x350mm a
800x600mm.

Ohýbání Pro ohýbání je používán CNC ohraňovací lis.

Příprava
výroby

Úkosování
Tento proces výroby je řešen ručními a stolovými
úkosovacími stroji, případně většími úkosy a sekátory.

Soustružení SU 40, SU 50

Vrtání
4 ks VR2: 20 mm; MORSE 3
2 ks VR4A : 50 mm; MORSE 4
3 ks VR6A : 80 mm; MORSE 5

Horizontální
vyvrtávání

WHN 130, digitální doměřování
ISO 50 osy X1950mm Y 2000mm

V100, digitální doměřování
ISO 50 osy X1450 Y 1450mm

VHN9A 2 kusy, digitální doměřování
ISO 40 osy X1200 Y 1200mm

WHN 9 B digitální doměřování
ISO 40 osa X 1250 Y 800

WHN 13.8 řidící systém Heidenhain TNC 155
ISO 50 osa X 3500 Y 2450

Obrábění

Frézování

Firma vlastní 4 frézky - dvě frézy typ FA 5U a dvě s
typovým označením FA32.
Dále využívá 2 soustruhy: SU 40 A SU 50.
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Sestavování
Sestavování je jedním z nejdůležitějších procesů
výroby. V profesi montér ocelových konstrukcí je ve
firmě zaměstnáno více než 100 zaměstnanců.

Svařování
Využívány jsou vysoce výkonné svářecí agregáty
FRONIUS a ESAB.

Tryskání
Povrchová

úprava Lakování
Stříká se za pomoci vysokotlakých stříkacích agregátů.
Velikost lakovací kabiny: 18 x 5m.

Doprava

Renault Magnum 480 a 430, Renault Premium 385 s
návěsy Kögel a Fliegl. Avia-Daewoo D90 EL, 2 krát
Hyundai - H1. K manipulaci slouží společnosti vlastní
autojeřáb Liebherr-LMT 1030/1 s možnosti
manipulace břemen o váze až 20 t.

Zdroj:Upraveno dle: internetové stránky a interní materiály společnosti

3.1.2 Certifikace

V obchodních, řídících a výrobních činnostech jsou vybraným podnikem uplatňovány

zásady systému řízení jakosti, jež jsou vymezeny systémem norem ČSN EN 9001:2001.

Systém řízení jakosti se v této organizaci uplatňuje v celém rozsahu podmínek této normy

 a skládá se ze struktury, postupů, procesů a zdrojů nezbytných k zabezpečení nejvyšší jakosti

finálních výrobků určených pro spotřebitele. Společnost dále také pravidelně analyzuje

náklady a nejakostní výrobu a snaží se je snižovat a odstraňovat příčiny jejich vzniku.

Společnost je dále držitelem několika osvědčení – osvědčení o kvalifikaci výrobce pro

svažování ocelových konstrukcí dle DIN 18800-7:2002-09 třídy E (viz Příloha č. 2),

osvědčení o způsobilosti výrobce vyrábět ocelové konstrukce dle ČSN 73 2601 Z2 (viz

Příloha č. 3), a již výše zmíněného osvědčení o zavedení a používání systému managementu

jakosti pro výrobu ocelových konstrukcí, strojů a zařízení, kovoobráběčství a silniční nákladní

dopravu dle ČSN EN ISO 9001:2001 a ČSN EN ISO 3834-2:2006 (viz příloha č. 4).

3.1.3 Organizační struktura

Ve vybrané organizaci je využívána funkční organizační struktura (viz. Příloha č. 1).

Tento typ organizační struktury patří mezi základní organizační formy. Jejím principem je to,

že zaměstnanci vykonávající stejnou nebo podobnou činnost patří do jedné skupiny, která má

svého vedoucího. Funkčních organizačních struktur je běžně využíváno ve středně velkých

podnicích, jakým i tato konkrétní firma je. Má své klady, ale i stinné stránky. Předností je
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zcela jistě jednoduchost, efektivní využití zdrojů, úspora času v některých činnostech apod.

Mezi nevýhody pak lze řadit např. nejasné vymezení odpovědnosti či pomalé rozhodování.

3.2 Analýza CSR

Cílem této kapitoly je zjistit, zda vybraná organizace již provozuje některé

společensky odpovědné aktivity v oblasti ekonomické, sociální i environmentální a kde jsou

nedostatky této firmy, které je potřeba napravit k úspěšnému začlenění CSR do strategie

a kultury tohoto podniku. Na základě zjištěných skutečností v této kapitole budou

v následující části této práce, aktivity firmy vyhodnoceny a navrženy kroky nezbytné k, jak již

bylo řečeno, začlenění společenské odpovědnosti firmy do podnikové strategie a kultury.

Analýza CSR aktivit bude provedena pomocí metody polo strukturovaného rozhovoru,

obsahové analýzy interních dat a z vlastních zkušeností z praxe v této firmě. Rozhovor bude

veden se zástupcem vrcholového managementu firmy velice dobře znalého celé organizace

 a jejího chodu. Doplňkové informace se získají od zástupce personálního oddělení. Zjištěné

informace se zapíší do počítače v průběhu dialogu. Rozhovor bude členěn do několika částí,

nejdříve se zaměřím obecně na problematiku společenské odpovědnosti firem, zjistím, jaké

jsou znalosti vedení firmy o tomto konceptu, jak se staví k případnému zavedení CSR

do jejich strategie a kultury, vysvětlím, o čem tato tématika pojednává, jaké by byly přínosy

pro tuto firmu jako společensky odpovědnou, a jaké kroky by k přijetí konceptu bylo potřebné

podniknout. Následně se již budu věnovat dané problematice a zjišťování stavu společensky

odpovědných aktivit daného podniku v oblasti ekonomické, sociální a environmentální.

3.2.1  Ekonomická oblast

Řízení a správa firmy

Zaměříme-li se na řízení a správu firmy, do CSR aktivit tohoto okruhu lze zařadit

transparentnost informací, zavedená pravidla chování, čili etický kodex a tzv. firemní image.

Co se týče firemní image, vybraná organizace působí na trhu, jak již bylo řečeno,

16 let, má tedy už vybudovanou značku, jistou tradici a také dobré jméno, které získala

především dlouhodobou spoluprací se světoznámou firmou LIEBHERR GmbH, jež je
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největším odběratelem a vytváří podniku dobrou pověst zejména tím, že firmě zadává

dlouhodobé zakázky a mnoho let s ní spolupracuje.

Vybraný podnik si velice chrání interní informace. Každý nově nastupující

zaměstnanec musí podepsat dodatek k pracovní smlouvě, ve kterém se zavazuje nezasahovat

do software na svěřeném osobním počítači, neinstalovat jakýkoliv software do svěřeného

osobního počítače, nezpřístupnit přístupová hesla umožňující přístup do počítačové sítě

zaměstnavatele třetím osobám, nezpřístupnit jakákoliv data uložená v počítačové síti

zaměstnavatele (včetně technické dokumentace, výkresové dokumentace atd.) a další.

 V případě porušení této dohody má zaměstnavatel právo okamžitě se zaměstnancem zrušit

pracovní poměr a požadovat po něm náhradu škody a pokutu 200.000,-Kč.

Etický kodex bohužel není sepsán, jelikož však firma působí na trhu již řadu let, jsou

 v ní některé etické zásady jaksi automaticky dodržovány.

Vůči svým zákazníkům, tedy především vůči firmě LIEBHERR GmbH a BAUER

GmbH je podnik velice transparentní. Zástupci LIEBHERR GmbH jezdí do podniku

na pravidelné kontroly a dění v této firmě dlouhodobě monitorují, ke každému výrobku je

všem zákazníkům poskytnuta vstupní i výrobní dokumentace. Naproti tomu dodavatelům

společnost občas neposkytne veškeré informace. V roce 2008 se tato firma dostala

 do vážných finančních potíží, stejně jako mnoho ostatních podniků, včetně jejich dodavatelů.

Od té doby již uplynul nějaký čas, vybraná organizace tuto recesi tzv. přežila, ale ještě dnes

nedospěla k finančnímu zdraví, ve kterém by si přála být a občas nastane situace, kdy musí

být objednány komponenty potřebné k dohotovení zakázky, ale ví se, že se nestihne zaplatit

v daném termínu, což se dodavatelé dozvědí až díky opožděnému zaplacení faktury.

Vztahy s obchodními partnery a dodavateli

V případě vztahů s dodavateli se daná firma sama stává zákazníkem. Podnik má

vytvořenou databázi dodavatelů nabízejících kvalitní a cenově výhodné produkty.

Každý materiál, pracovní pomůcka, výrobek či stroj, který firma potřebuje, má v záloze více

dodavatelů. Pokud by tedy nastala situace, kdy by jeden dodavatel nebyl schopen poskytnout

požadovaný produkt včas, společnost má v rezervě vždy někoho, kdo by tohoto schopen byl.

Tato skutečnost zajišťuje to, že výroba je plynulá a nenastávají v ní zbytečné prostoje.

Teorie říká, že by při výběru dodavatelů měl být vzat v úvahu koncept CSR a měla

by být upřednostněna firma, která společenskou odpovědnost již přijala. V případě tohoto
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podniku tomu tak však není. Při výběru dodavatelů hraje nejdůležitější roli dlouhodobá

spolupráce, cena a kvalita nabízených výrobků.

Jak již bylo výše nastíněno, firma má čas od času problémy s včasným zaplacením

faktur, tato skutečnost je však dodavateli tolerována a akceptována. V této oblasti panuje

velký konkurenční boj, vedoucí oddělení zásobování, skladu a logistiky má pravidelně, někdy

i několikrát týdně schůzky s potencionálními dodavateli, kteří se této firmě snaží nabídnout,

buďto inovativní produkty nebo produkty s výhodnou cenou. Situace je tedy taková, že panuje

boj dodavatelů o to, aby od nich firma nakupovala, a aby s nimi navázala dlouhodobou

spolupráci, neboť montážních dílů a materiálů je ve strojírenství přebytek. I přesto,

 že tento podnik upřednostňuje dlouhodobé vztahy s dodavateli, cítí se tyto firmy jistě

ohroženy, jelikož se vybraná organizace netají tím, že má velké množství nabídek na dodávky

potřebného zboží. Toto je jedním z důvodů, proč má tato společnost faktury s dlouhodobou

splatností (např. 120 dnů) - dodavatelé jsou rádi, že vůbec něco prodají, váží si dlouhodobé

spolupráce a ví, že i přes občasné nedodržení data splatnosti je tato firma solidní a vždy

vše nakonec zaplatí, i když třeba s mírným zpožděním.

V rámci menších dodávek, např. ochranných pomůcek apod. jsou využíváni

dodavatelé v rámci Moravskoslezského kraje, větší dodávky bývají odebírány z ciziny.

Velkým dodavatelem je firma LIEBHERR GmbH, jež danému podniku poskytuje

subdodávky (např. železo), kterých je následně využito pro zpracování zakázky právě pro tuto

společnost. Důvodem je výhodnost pro německou společnost, které se více vyplatí suroviny

dodat a nechat si je zpracovat touto organizací, než aby si výsledný produkt vyrobila sama.

Takováto forma spolupráce je využívána především s firmami z Německa a Francie.

Předností je dále fakt, že se společnost neorientuje pouze na české podniky,

ale spolupracuje s velkými zahraničními firmami z Německa a Francie.

Odpovědný přístup k zákazníkům

Vybraná společnost si velice zakládá na vysoké kvalitě svých výrobků a služeb,

využívání moderních technologií a neustálých inovacích.

Samozřejmostí jsou webové stránky, na kterých má firma popsány všechny činnosti,

které vykonává, způsoby, jakými postupuje a stroje, které využívá, z toho důvodu,

aby si každý zákazník mohl ověřit, že jsou využívány moderní stroje a technologie.

V obchodních, řídících a výrobních činnostech jsou firmou XYZ, s.r.o., jak již bylo

řečeno, uplatňovány zásady systému řízení jakosti, jež jsou vymezeny systémem norem ČSN
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EN 9001:2001. Systém řízení jakosti se v této firmě uplatňuje v celém rozsahu podmínek

 této normy a skládá se ze struktury, postupů, procesů a zdrojů nezbytných k zabezpečení

nejvyšší jakosti finálních výrobků určených pro spotřebitele.

Společnost je dále držitelem několika osvědčení (viz. Příloha č. 2-5) – osvědčení

o kvalifikaci výrobce pro svažování ocelových konstrukcí dle DIN 18800-7:2002-09 třídy E,

osvědčení o způsobilosti výrobce vyrábět ocelové konstrukce dle ČSN 73 2601 Z2, osvědčení

o zavedení a používání systému managementu jakosti pro výrobu ocelových konstrukcí, strojů

a zařízení, kovoobráběčství a silniční nákladní dopravu dle ČSN EN ISO 9001:2001 a ČSN

EN ISO 3834-2:2006.

Co se týče zapojení zákazníků, zapojena do procesu rozhodování je především firma

LIEBHERR GmbH. Pro tuto společnost, jak již bylo výše zmíněno, vybraný podnik

především skládá produkty na přání, jsou tedy zapojeni do celého procesu ve velké míře tak,

aby bylo dosaženo jejich maximální spokojenosti.

V případě zákaznického servisu a služeb navíc, má tato firma opravdové eso v rukávu.

A tím je obrovská pružnost.  Pokud zákazník požaduje zboží např. do 10 dnů, tento podnik je

vždy schopen splnit tyto požadavky, a to i přesto, že má přeplněné kapacity. Pro srovnání

s ostatními firmami, tyto by byly schopny během 10 dnů pouze nakoupit materiál.

Tato pružnost podniku je dána zejména tím, že nevyrábí na sklad, ale na zakázku,

pro zákazníka, a to většinou ihned, jakmile dostanou výkresy toho, co je potřeba složit.

Dalším důležitým faktem, umožňujícím tuto pružnost firmy, je již výše zmíněná, velice dobře

propracovaná dodavatelská síť, kterou podnik má, a velmi dobré vztahy s těmito dodavateli.

Opět pro uvedení příkladu, v momentě, kdy tato společnost dostane výkresy, zjistí, jaký

materiál a v jakém množství potřebuje, okamžitě jej objedná a již druhý den dodavatelé

objednané zboží dovezou.

Ceny jsou stanovovány na základě konkrétních požadavků odběratelů. Firma

 tedy nemá stálý ceník. Výjimku tvoří pouze firma LIEBHERR GmbH, neboť ta má ceny

jakožto největší odběratel, stálé. Protože si je však vybraná společnost vědoma přítomnosti

konkurentů, ustavičně sleduje situaci na trhu i mezi konkurenty a snaží se nastavovat své ceny

tak, aby byly konkurenceschopné a pro potenciální i stálé zákazníky přijatelné.

Marketing a reklama

Ve vybrané organizaci je dle mého názoru bohužel nedostatečný marketing. Jak lze

vyčíst z organizační struktury (viz. Příloha č. 1), společnost nezaměstnává pracovníka



51

odpovědného za tuto oblast. Podnik pravděpodobně spoléhá na své stávající zákazníky

 a vybudované dobré jméno. To se však může kdykoliv změnit, zákazník si může najít nového

dodavatele a firma se tak může dostat do nesnází. I přesto, že jsou zde naplněny výrobní

kapacity na několik let dopředu, měl by podnik být připraven na možnost, že si zákazník

najde nového dodavatele. Měl by tedy být pro takovouto potencionální situaci dostatečně

připraven.

Jediné marketingové aktivity podniku, které lze zmínit, jsou reklamy na všech vozech

společnosti, webové stránky a vyhledávání potencionálních zaměstnanců pomocí reklamy

 v rádiu a v novinách.

Co se týče informací, zákazníkům jsou poskytovány všechny potřebné údaje,

když si o ně požádají. Ceníky si např. potenciální zákazník na internetu nenajde, firma mu je

poskytne až na základě požadovaného zboží.

3.2.2  Sociální oblast

Zapojení zaměstnanců a komunikace

Jelikož organizace ještě CSR nepřijala do své strategie a kultury, zaměstnanci

v současné době nemají o společenské odpovědnosti firem potřebné informace. Pokud však

podnik tento koncept přijme, situace se samozřejmě změní a zaměstnanci budou proškoleni.

Co se týče interní komunikace, probíhá pravidelná komunikace mezi nadřízenými

 a podřízenými, dále se konají pravidelné schůzky zástupců zaměstnanců, manažerů a vedení

společnosti. Je tomu tak z toho důvodu, aby měli všichni vždy potřebné informace,

a aby firma zůstala pružná vůči svým zákazníkům. Běžná, každodenní komunikace se koná

jak tzv. z očí do očí, tak telefonicky, mailem, faxem apod.

Samotní zaměstnanci, svářeči, obráběči apod. mohou být samozřejmě zapojeni

 do rozhodování, nápady, připomínky, stížnosti apod. předávají svým přímým nadřízeným

a ti jsou poté přímo zapojeni do rozhodování do dění ve firmě.

Z uvedeného již vyplývá, že zpětná vazba je v této společnosti na dobré úrovni,

a to od nejnižších článků po nejvyšší vedení firmy.
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Vzdělávání a rozvoj

Vybraná společnost si velice zakládá na tom, aby zaměstnávala kvalitní zaměstnance,

znalé problematiky na všech pracovních pozicích. Z toho důvodu je zde kladen velký důraz

 na zručnost a pracovitost dělníků a stejně tak na výbornou orientaci v celém odvětví

a výkonnost pracovníků THP.

Vzdělávání zde probíhá pravidelně podle pracovních pozic, kterou zaměstnanci

zastávají. Nově přijatí pracovníci musí projít důkladným školením BOZP a různými testy

 než nastoupí na pracoviště, dále procházejí vstupní instruktáží a praktickým zácvikem

na pracovním místě a mnoha dalšími školeními podle toho, na jakou pracovní pozici

nastupují. Svářeči dále musí absolvovat školení periodicky co dva roky, šoféři se účastní

školení každoročně, ekonomický úsek podniku bývá také pravidelně proškolován.

Samozřejmostí je, že každý nový pracovník dostane svého kouče, na kterého se může

v případě potřeby obrátit, nejčastěji to bývá buďto zkušený kolega nebo přímý nadřízený.

Zejména v začátcích firma pravidelně zkoumá, zda je nový zaměstnanec spokojen,

případně, zda se vyskytly nějaké potíže. Kdykoliv se však objeví nějaký problém, nikdo

se k nikomu neobrací zády a je zde snaha vyřešit případný problém v co nejkratším čase.

Ohodnocení za vykonanou práci

Kromě pravidelné mzdy existují v tomto podniku ještě některé nefinanční benefity.

Každý zaměstnanec, který o to má zájem, dostává stravenky v hodnotě 90,-Kč,

 na které jim firma přispívá 50 procenty.

Dále je zaměstnancům poskytována minerální voda na pracovišti.

Samozřejmostí jsou ochranné a další pomůcky, potřebné k výkonu pracovní činnosti,

 které dostává každý zaměstnanec dle potřeby a pracovní pozice, kterou zaujímá.

Velikou výhodou je také možnost poskytnutí půjček zaměstnancům, které jsou

neúročené a pokud pracovník takovéto možnosti využije, strhává se mu domluvená částka

každý měsíc ze mzdy.

Podnik se svým zaměstnancům snaží poskytnout co nejpříznivější a nejpříjemnější

pracovní podmínky, všem jsou k dispozici zrekonstruované sprchy a toalety, dělníci mají

prostorné šatny a odpočívárny. Prostory firmy jsou vytápěny, jsou čisté, příjemné, každý

pracovník má své pracoviště, pracovníci THP mají nově zařízeny kanceláře, vybavení je
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v příjemných barvách, židle jsou kvalitní a velice pohodlné, vše je zkrátka vybaveno tak,

aby se všichni cítili při výkonu pracovní činnosti co nejpříjemněji a nejpohodlněji.

Každoročně jsou pořádány vánoční večírky a letní akce. Na těchto letních akcích

se pořádá turnaj ve fotbale a první tři vítězná družstva si vždy odnášejí ceny, jako například

navigace či fotoaparáty pro každého člena vítězného týmu, prvního, druhého či třetího místa.

Jedná se tedy o velmi hodnotné ceny. Samozřejmostí je na této akci občerstvení zdarma.

Zaměstnancům a jejich rodinám jsou k dispozici nealkoholické nápoje, z alkoholických

nápojů se podává pivo, dále, co se týče jídla, je k dispozici guláš, klobásy, gyros, steaky,

nanuky atd. Pro nejmenší děti je vždy pořádám program plný zábavy, jsou připraveny různé

hry, za které děti získávají sladké odměny, malování na obličej, skákací hrad, trampolína

 a další. O bezpečí dětí se starají najaté, kvalifikované učitelky mateřských škol.

I přesto, že se nejedná přímo o ohodnocení za vykonanou práci či nějaký přímý

benefit, firma podporuje své zaměstnance ještě dalším způsobem - v letních měsících najímá

brigádníky, a to děti svých zaměstnanců, které ještě studují, ve věku od 16

 do 24 let.

Zdraví a bezpečnost na pracovišti

Organizace bezpečnosti a ochrana zdraví při práci je ve společnosti velice důležitým

prvkem. Většinu zaměstnanců tvoří dělníci (svářeči, montéři apod.), kteří pracují v rizikovém

prostředí. Jelikož se na pracovišti již v minulosti staly úrazy s vážnými následky, došlo

dokonce i k případu s následkem úmrtí, je zde snaha toto nebezpečí minimalizovat a vytvořit

co nejbezpečnější podmínky pro práci.

Dle interních materiálů společnosti jsou „bezpečnost a ochrana zdraví při práci

(BOZP) - podmínky a faktory, které ovlivňují dobrý pocit zaměstnanců, současných

pracovníků, pracovníků smluvních partnerů, návštěvníků, a jakýchkoliv osob na pracovišti.

Jde o soubor opatření k ochraně života a zdraví osob a k zabezpečení materiálních hodnot

před poškozením během pracovního procesu, kde je především o prevenci proti úrazům, jiným

poškození zdraví a materiálním škodám." Ve společnosti je několik druhů školení. Vstupní

školení, jež zahrnuje proškolení zaměstnanců při nástupu do zaměstnání, před jejich

pověřením pracovní činnosti a týká se bezpečnostních předpisů a zásad bezpečného chování

na pracovišti v celém rozsahu pracovního procesu. Periodické školení, což je pravidelně se

opakující školení probíhající v termínech, jež stanovují předpisy či zaměstnavatel. A nakonec

speciální školení určená k proškolení a zacvičení specialistů v oblastech, ve kterých
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vykonávají tyto speciální činnosti. Každý, nově nastupující zaměstnanec musí absolvovat

vstupní prohlídku u firemního lékaře. Dělníci tyto prohlídky dále musí periodicky opakovat

každé tři roky, od věku 50 let však častěji.

Co se týče vymezení zodpovědnosti za bezpečnost a ochranu zdraví při práci, jsou

 za ni v této firmě zodpovědní: jednatel, ředitel, vedoucí zaměstnanci, bezpečnostní technik

 a personální zaměstnanec. Jednatel s ředitelem stanovují koncepci BOZP, kompetence

řídících zaměstnanců v oblasti BOZP a další, vedoucí zaměstnanci jsou dále odpovědni jednat

v rozsahu udělených pravomocí a zodpovědnosti udělených zaměstnavatelem, odpovídají

za bezpečný provoz, vyšetření příčin pracovních úrazů, posuzování rizik na pracovišti, jsou

odpovědni za bezpečný provoz atd. Bezpečnostní technik provádí minimálně 1 krát za dva

měsíce kontrolu provozoven organizace a s jejím výsledkem seznámí vedoucí úseku,

jednatele a ředitele. Dále provádí kontroly plnění opatření uložených orgány státního

odborného dozoru, účastní se kontrol prováděných orgány státního odborného dozoru apod.

Personální zaměstnanec odpovídá za pracovní smlouvy, sociální záznamy, vedení

dokumentace v oblasti lékařských prohlídek, vedení evidence pracovních úrazů ap.

Organizace má plán BOZP velice podrobně a kvalitně vypracován, má zpracovány

povinnosti organizace při prevenci rizik, povinnosti v oblasti BOZP, pracovní postupy, práva

a povinnosti zaměstnanců, plán ročních prověrek BOZP, povinnosti firmy při pracovních

úrazech a nemocech z povolání, první pomoc, plán školení a další. Nelze-li rizika zcela

odstranit nebo omezit, v těchto případech podnik zaměstnancům poskytuje alespoň vysoce

kvalitní ochranné pracovní prostředky, které riziko eliminují, jsou jimi například ochranné

nehořlavé obleky, rukavice, boty atd.

Work-life balance

Pracovní doba je pro dělníky od pondělí do pátku od 6 do 2 hodin odpoledne,

 pro zaměstnance THP od 6 do půl třetí. Pracovní doba je tedy pevná. Zaměstnanci THP si ji

však mohou mírně upravit, např. pokud dojíždějí, tak, aby jim vyhovovaly spoje veřejné

dopravy, pokud vozí děti do školy apod. Dělníkům takováto úprava pracovní doby není

umožněna z toho důvodu, že ve většině případů pracují ve dvojicích či větších skupinkách,

pokud by tedy jeden dělník chyběl, nemohli by pracovat ani ostatní, což by byl problém

vzhledem k tomu, že si organizace zakládá na pružnosti a rychlém plnění zakázek.

Jelikož se čas od času stává, že podnik dostane již zmíněnou nečekanou zakázku,

kterou musí v co nejkratší době předat zákazníkovi, bývají v podniku běžné i přesčasy,
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které jsou samozřejmě placené. Tyto přesčasy se řeší většinou tím způsobem, že zaměstnanci

nastoupí na směnu již ve dvě hodiny ráno a poté pracují klasicky do dvou hodin odpoledne,

celkově tedy 12 hodin. Pracovníci samozřejmě mohou přijít do práce klasicky na 6 hodin

 a zůstat v práci déle, či dojít na odpolední nebo noční směnu. Vše záleží na domluvě

s mistrem a na tom, kdy je nutno dodělat zakázku.

Tento systém se může zdát chaotický, ale ve skutečnosti tomu tak není, je velmi dobře

podchycený a funguje. Co se týče spokojenosti zaměstnanců s tímto systémem, dle slov

mistrů a i některých náhodně vybraných zaměstnanců, nemají s ním problém. Mezi

zaměstnanci je oblíbená směna od dvou hodin ráno do dvou hodin odpoledne, jelikož i když

opracují 12 hodin a přivydělají si, mají stále volné odpoledne. Co se týče četností takovýchto

přesčasů, odpracuje každý průměrně asi pět měsíčně, záleží však na pracovní pozici.

V případě, že zaměstnanec dlouhodobě onemocní nebo má pracovní úraz

 a je na nemocenské dovolené, udržuje s ním firma, především tedy vedoucí zaměstnanec,

pravidelný kontakt tak, aby tento zaměstnanec byl průběžně informován a nebyl pro něj

návrat do práce tak těžký.

Outplacement

V případě potřeby propouštění firma zaměstnancům, kteří potřebují reference

pro získání nového zaměstnání, vystaví posudek.

Propuštění zaměstnanci samozřejmě dostávají odstupné, jehož výše záleží na pozici,

kterou vykonávali, počtu let, po které v podniku pracovali a přínosu, který pro tuto organizaci

měli.

Rovné příležitosti

Organizace nediskriminuje žádné své zaměstnance, ani ty, co v ní již pracují,

 ani ty potencionální. Pro tuto společnost není důležitý věk, pohlaví, rasa či náboženské

vyznání, ale to, jak zručný, pracovitý, pečlivý a učenlivý zaměstnanec je.

I když jsou zaměstnanci firmy z větší části spíše muži, ženy diskriminovány nejsou.

Převaha mužů je dána povahou většiny prací v této společnosti. Ženy pracují vesměs jako

THP, kde dokonce početně mírně převažují, na dělnických pozicích na provoze je ovšem

převaha mužů, avšak pracují zde i ženy, ve většině případů jako jeřábnice, či jako uklízečky.

Ve firmě jsou dále zaměstnány etnické menšiny, jako např. Slováci, Ukrajinci i Rumuni
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i Romové, a to již mnoho let, jelikož jsou vedoucí pracovníci s těmito jednotlivými

zaměstnanci velice spokojeni.

Jsou zde zaměstnáni i lidé se změněnou pracovní schopností a dále jsou touto firmou

nakupovány výrobky, konkrétně ochranné pomůcky, od společností, které zaměstnávají více

než 50 procent zaměstnanců se zdravotním postižením.

Spolupráce se školami

Firma spolupracuje se středními školami, které vyučují obory jako: svářeč, zámečník

apod. Studenti takovýchto oborů jsou v této organizaci vítáni, mohou zde absolvovat praxi

 a ti nejšikovnější zde mohou ihned po končení školy nastoupit do zaměstnání.

Vedením společnosti je podporována také tato diplomová práce, jejíž téma

 si management společnosti vybral a bude po dokončení prezentováno před vedením podniku.

Podpora komunity

Co se týče podpory komunity, firma se již v minulosti angažovala v několika

sponzorských akcích, především regionálního rázu. Sponzorovány byly finančně

 např. mateřské školky, byly pořádány sponzorské koncerty, jehož výtěžky putovaly

 např. do nadace Kapka naděje, a do dětských domovů. Darované částky se na takovýchto

akcích pohybovaly vždy okolo 100 000,-Kč, jednalo se tedy o výrazné finanční příspěvky

 a podporu komunity. V posledních třech letech však akce podobného rázu musely být kvůli

finanční situaci pozastaveny, předpokládá se ovšem, že budou ihned, jak to bude možné,

opět obnoveny.

3.2.3  Environmentální oblast

Energie a voda

Budovy a provozovny podniku jsou izolovány, v případě potřeby je využíváno plynové

topení, které je oproti jiným druhům vytápění poměrně ekologické a šetrné k životnímu

prostředí. Topením se neplýtvá, je regulováno, prostory se vytápí pouze v zimě.

Je zde také snaha o úsporu vody. Ve výrobním procesu se nevyužívá voda pitná,

 ale voda užitková.
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Odpad a recyklace

Třídění odpadu se v této organizaci bere za samozřejmost. Ve všech budovách včetně

provozoven jsou umístěny zvláštní koše na papír, plast a sklo. Třídí se také jiný, nebezpečný

odpad, jako jsou staré baterie, tonery apod.

Ve firmě se využívá pouze jedna barevná tiskárna, pouze výjimečně, pokud je

to nezbytně nutné. V ostatních případech (asi 99%) se tiskne černobíle, většinou jednostranně.

Dříve zaměstnanci dostávali minerální vodu v plastových láhvích. Pokud každý

zaměstnanec dostal dvě balení vody na týden, při cca 300 zaměstnancích vznikalo obrovské

množství plastového odpadu. Proto se firma rozhodla přejít k ekologicky šetrnějšímu způsobu

- k využívání velkých barelů na vodu. Jeden barel pojme 20 litrů minerální vody,

kterou si zaměstnanci naplní buďto do svých vlastních láhví, které používají opakovaně

 nebo do skleniček. Barely jsou vratné, specializovaná firma je vždy při dovozu nových

barelů, odváží

Produkty a balení

Jednotlivé provozovny podniku se nacházejí ve Starém Městě, Dobré u Frýdku

Místku, v Pržně a ve Frýdlantu nad Ostravicí. Přepravní vzdálenost mezi jednotlivými závody

je tedy malá, všechny provozovny jsou velice dobře, strategicky rozmístěny.

Předmětem činnosti podniku je poskytování služeb v oblasti strojírenské výroby

především ocelových konstrukcí, strojů a zařízení využívaných zejména jako díly jeřábů,

stavebních strojů, míchací techniky a díly pro těžební a vrtací techniku. Firma své zboží

vyváží především do Německa a k tomu využívá nákladních aut. Jelikož se jedná

o zakázkovou výrobu, u které hraje velkou roli čas, ve kterém podnik zboží dodá, nákladní

doprava se zde jeví jako jediná možná, jiné typy, jako např. železniční by zde jednak díky

nepravidelnosti a také kvůli nutnosti zboží dopravit v co nejkratším čase, nebyly možné.

Veškeré obaly jsou opravdu minimalizovány, jednak lze zmínit již výše popsané

barely na vodu, dále veškeré produkty, které firma vyváží, nejsou balené, v nákladních

kamionech jsou speciální popruhy, na které se zboží připevní tak, aby se nepoškodilo a jelikož

se jedná o železné konstrukce, obaly opravdu není třeba využívat.
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Nakupování

Co se týče menších dodávek typu ochranných pracovních pomůcek atp., jsou

využíváni zejména dodavatelé v rámci Moravskoslezského kraje, jednak z důvodu ochrany

životního prostředí, podpory místních dodavatelů, ale také pro rychlost těchto dodávek. Větší

dodávky je však nutné odebírat především z ciziny, tzn. od zahraničních dodavatelů. Firma

LIEBHERR, GmbH poskytuje této organizaci tzv. subdodávky (např. železo), které pak

společnost použije při zpracování zakázky zadané právě společností LIEBHERR, GmbH.  Pro

tuto německou firmu je nákladově výhodnější poskytnout firmě XYZ, s.r.o. potřebné suroviny

pro další zpracování, než aby celou výrobu postihla sama.

V předcházejícím textu byly popsány aktivity podniku související s konceptem CSR.

Některé z těchto činností již firma aktivně provozuje a lze tedy její chování v těchto oblastech

považovat za společensky odpovědné.  Jelikož však tento koncept v současné době ještě není

oficiálně zahrnut do strategie a kultury této organizace, je pochopitelné, že se najdou

 i činnosti, které považovat za společensky odpovědné nelze. Zejména na tyto činnosti bude

zaměřena následující kapitola, ve které se pokusím navrhnout kroky pro jejich nápravu tak,

aby společenská odpovědnost mohla být oficiálně zahrnuta do podnikové strategie a kultury.
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4 VYHODNOCENÍ, NÁVRHY A DOPORUČENÍ

Vzhledem ke skutečnosti, že společenská odpovědnost ještě není součástí strategie

a kultury vybrané organizace a cílem práce je analýza CSR aktivit, následné posouzení

možnosti přijetí tohoto konceptu a vytvoření návrhů a doporučení potřebných k přijetí tohoto

konceptu, bude následující kapitola věnována konkrétním fázím potřebným k implementaci

tohoto systému.

Jednotlivé kroky implementace CSR budou zpracovány dle české metodiky hodnocení

CSR – KORP.

4.1 Zahájení implementace systému CSR

A. Rozhodnutí vrcholového vedení o implementaci CSR v organizaci

Prvním, velice důležitým krokem, je rozhodnutí a souhlas vedení firmy

o implementaci CSR. Vedení vybraného podniku musí být ochotno tento koncept přijmout

 a věnovat mu, jako projektu, určitý čas před tím, než bude moci být oficiálně včleněn

do podnikové strategie a kultury, jelikož se nejedná o krátkodobou záležitost, ale

 o dlouhodobý proces. Musí také počítat s tím, že se v počátcích zvýší náklady, které by se

však měly postupem času, pokud bude koncept CSR uchopen správným způsobem, opět

vyrovnat či dokonce snížit.

B. Jmenování manažera projektu a řešitelského týmu a jejich zaškolení

Samotná implementace CSR by měla být řešena jako projekt, do jehož čela je obvykle

jmenován manažer CSR, jež bude nejen po dobu implementace, ale i po začlenění tohoto

konceptu do strategie firmy za společenskou odpovědnost tohoto podniku zodpovědný.

Na první pohled se tak nemusí zdát, ale tento krok je velice důležitý, jelikož CSR manažer

bude mít pod záštitou celý tento projekt, měl by mít dobrý přehled o celé organizaci, o dění

v ní, o jejich zaměstnancích, přednostech a nedostatcích, měl by být vůdčí typ s přirozenou

autoritou, organizační schopností, schopností vést, a pracovat v týmu. Tato osoba předává

informace o CSR napříč celou firmou, komunikuje se stakeholdery, motivuje zaměstnance

k tomu, aby tuto myšlenku podporovali, a následně také sestavuje zprávu o CSR.
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Odborná literatura doporučuje, aby manažerem CSR byla jmenována osoba, která je

držitelem certifikátu „Manažer CSR“. Jelikož však v daném podniku taková osoba není,

navrhuji, aby byla manažerem CSR zvolena osoba z vrcholového managementu, která bude

odpovídat dříve vyjmenovaným požadavkům a která bude ochotna se tomuto konceptu

věnovat. Bylo by vhodné, aby byl pro posouzení CSR ve firmě najat externí specialista na

tuto oblast, který by měl v prvé řadě proškolit manažera CSR v dané problematice. Nejlepším

řešením by však bylo absolvování kurzu Manažer CSR, který ve většině případů probíhá

během dvou tří denních soustředění a stojí okolo 10 000,-Kč bez DPH. Tato investice se mi

nezdá jako zbytečná, jelikož by se díky absolvování tohoto kurzu zcela jistě zkvalitnil průběh

implementace CSR a také by v průběhu začleňování společenské odpovědnosti nebylo

potřeba tak často externího CSR manažera, což by náklady určitě vyrovnalo.

Dále navrhuji, aby zvolený manažer CSR jmenoval tzv. řešitelský tým. Vzhledem

k velikosti organizace (cca 300 zaměstnanců) doporučuji, aby byl členem tohoto týmu

zástupce zaměstnanců (důležitý pro sociální oblast), jeden až dva členové středního

managementu, kteří se vyznají v chodu organizace a osoba, která není zaměstnancem

organizace a je specialistou problematiky CSR, takže nad celý projekt vnese jednak odborný

dohled a jednak nezaujatý pohled zvenčí. Představuji si, že by tato osoba do firmy docházela

na pravidelné schůzky, kontrolovala správnost postupu, radila členům CSR týmu

 a navrhovala další postupy. V řešitelském týmu by mělo tedy být vzhledem k charakteru

organizace asi 4-5 členů.

Po jmenování celého řešitelského týmu bude nutné tento tým a vrcholové vedení

podniku seznámit s dalším postupem. Toto školení by dle mého názoru mohl provést najatý

specialista nebo případně interní manažer CSR, pokud absolvuje předem zmiňované školení.

C. Vstupní analýza CSR

Tuto část považuji za stěžejní. Organizace musí zjistit, které aktivity již jsou

společensky odpovědné a kde naopak pokulhává a také by měla určit své klíčové stakeholdery

proto, aby CSR aktivity mohla směřovat v prvé řadě na primární zainteresované strany.

Analýza stávajících CSR aktivit byla provedena v předcházející kapitole (viz kap. 4:

Analýza CSR ve vybrané organizaci), v této části si dovolím krátké zhodnocení těchto aktivit,

následné vypracování SWOT analýzy a určení klíčových stakeholderů podniku.
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Ekonomická oblast

Mezi klady v této oblasti lze zařadit to, že má firma vybudovanou velice dobrou

pověst, značku a tradici, má tedy náležitý základ pro přijetí CSR konceptu, na kterém

se dá dále stavět. Vybraná firma však nemá zpracován etický kodex, což je prvním

nedostatkem. Dle mého názoru, i názoru manažera společnosti, se tento podnik již jakýmsi

etickým kodexem řídí, je však nepsaný, proto prvním krokem by mělo být jeho sepsání.

Krymláková (2009, s. 201) popisuje etický kodex jako „systematicky propracovaný soubor

norem a předpisů, který vymezuje a upravuje vztahy mezi členy určité komunity.“ Dle mého

názoru by nemělo být nijak těžké tento kodex sepsat, přece jenom, firma již působí na trhu

řadu let a určité etické zásady a principy dodržuje, jde jen o sepsání těchto principů do

písemné podoby, která bude mít řadu výhod, jako např. možnost zaměstnanců do tohoto

kodexu nahlédnout, pokud jim nebude něco jasné, zakotvení kodexu v podnikové kultuře jako

závazného dokumentu, objasnění podnikové politiky, novým zaměstnancům apod.

Krymláková (2009) jmenuje oblasti, které by měl etický kodex zahrnovat: respektování práva

všech zainteresovaných stran, bezpečnost a ochrana zdraví při práci, opatření proti

diskriminaci, korupci, odpovědnost vůči zaměstnancům, dodavatelům a zákazníkům, ochranu

životního prostředí atd., přičemž kodex by měl plnit funkci zmocňujícího dokumentu, zdroje

hodnocení činnosti podniku, jeho zaměstnanců a dalších zainteresovaných stran, k odstranění

potenciálního neetického chování, k podpoře podnikové kultury, ke zvýšení motivace

zaměstnanců uvědomělých si, že pracují v etickém podniku apod.

Dá se říci, že vztahy se zákazníky a transparentnost vůči nim, jsou na vynikající

úrovni, v této oblasti není třeba takřka nic zlepšovat, organizace je v tomto směru

transparentní, výrobky jsou vysoce kvalitní, jsou velice rychle zhotoveny a dodány, firma

uplatňuje i řadu již dříve zmíněných norem a je držitelem různých osvědčení a certifikátů (viz

Kapitola 3.1.1: Certifikace, Příloha č. 2-5).

Naproti tomu jednání firmy vůči dodavatelům je na horší úrovni. Dodavatelsko-

odběratelské vztahy, kde v tomto případě je naše vybraná firma odběratelem, jsou sice

 na dobré úrovni, panují zde přátelské, dlouhodobé vztahy a vzájemné porozumění, zdá se mi

však, že firma neeticky využívá špatné ekonomické situace ve svůj prospěch (např. objedná

zboží, i když ví, že je nestihne zaplatit) a dodavatelé toto tolerují, jelikož jsou rádi,

že se výrobky prodají. Tento systém ve firmě funguje již řadu let, toto jednání je dle mého

názoru však neetické a není společensky odpovědné. Vedoucím zásobování, skladu
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 a logistiky je toto chování odůvodněno tak, že nejdříve firma musí uspokojit stát, potom své

zaměstnance a až poté přijdou na řadu dodavatelé. Je jasné, že např. daně musí být

bezpodmínečně zaplaceny, zaměstnanci musí dostávat mzdu, aby neodešli, a někdy se tedy

stane, že v určitý měsíc na zaplacení dodavatelům finance nezbudou, zboží se však objednat

musí, aby byli uspokojeni zákazníci, firma dostala zaplaceno a mohla následně zaplatit svým

dodavatelům. Toto se může zdát jako začarovaný kruh, dle mého názoru má však jednoduché

řešení. Jelikož jsem v tomto podniku během studia o letních prázdninách pracovala přímo

ve skladu, měla jsem možnost nahlédnout do systému, jakým jsou objednávky řešeny.

Poněvadž firma pracuje na zakázku, objednává materiál potřebný ke konkrétním zakázkám

vždy na základě konkrétní zakázky, zde ovšem mluvíme o zboží typu železa apod. V tomto

případě systém asi nelze změnit. Co se však týče objednávek tzv. menšího zboží, jež

 se využívá bez závislosti na konkrétních objednávkách a je potřeba téměř neustále – např.

ochranné pomůcky pro zaměstnance, čepy, kotouče, barvy atd., zde je dle mého názoru

 co zlepšovat.  Tento typ zboží je objednáván tzv. od oka – tedy, co si konkrétní zaměstnanec

myslí, že je potřeba, to objedná. Všimla jsem si, že některé věci neustále chybí a objednávají

se velice často. Jiné předměty naopak leží na skladě velice dlouho nevyužity. Takovýto

systém jistě není ideální, jednak se zvyšují náklady na časté objednávky zboží – zbytečně se

platí jeho doprava, šlo by jistě polemizovat i o dopadu na životní prostředí a takovéto časté

objednávky stojí i čas zaměstnance.  Za mého působení v tomto skladě jsem také

vypozorovala, že čas od času stalo to, že se zboží nestihlo včas objednat, či jej dodavatel

nebyl schopen ihned dodat, což někdy zapříčinilo i prostoje na pracovišti. A naproti tomu,

některé věci zde leží velmi dlouho bez povšimnutí, zabírají místo a utápí se v nich peníze.

Z těchto důvodů navrhuji, aby si v tomto podniku spočítali náklady na pořízení dávky

a optimální dávku, nejedná se o žádný složitý proces, ale domnívám se, že by tento krok byl

ku prospěchu, zjistilo by se, jak optimálně objednávat konkrétní zboží, něco by nezabíralo

zbytečně místo a neutápělo peníze, něco jiného by zase bylo vždy k dispozici a myslím si,

že by se tímto způsobem jednak daly ušetřit některé náklady, které by měla firma na zaplacení

dodavatelům a jednak by také dopředu lépe věděla, kdy bude co objednáno a počítala dopředu

s náklady na tyto objednávky.

Co se týče přístupu optimalizačního, dle Macurové (2007) celkové náklady na pořízení

za dané období (Npz) budou tím menší, čím méně často bude zboží objednáváno (čím větší

bude dávka), celkové náklady jsou v tom případě závislé na celkovém množství

objednávaného materiálu, jinak řečeno na celkovém objemu výroby za dané období (D),

 na velikosti dávky (Q) a na nákladech na pořízení jedné dávky (npz).
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Náklady na pořízení:

Dále bude potřeba vypočítat náklady na skladování (Ns), kde Q je opět velikost dávky,

Nj jsou jednotkové náklady, ns jsou skladovací náklady na jednotku a t – čas.

Ns = Q/t  Nj  ns  t

Následně bude možné vypočítat minimální celkové náklady:

N = Npz + Ns

A optimální dávku (Qopt):

Zdroj: Upraveno dle: MACUROVÁ, Pavla a Naděžda KLABUSAYOVÁ. Logistika I. Ostrava: VŠB-
TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA Ekonomická fakulta. ISBN 978-80-248-1419-3, s. 42,43

Zejména výpočet optimální dávky se mi osobně zdá jako dobrý krok k tomu, aby bylo

zjištěno, kde jsou dělány závažné chyby. Konkrétní číselné údaje pro tyto výpočty mi však

bohužel pro účel této práce nebyly poskytnuty, jelikož si vybraný podnik nepřeje takovéto

údaje zveřejňovat.

Jak již bylo dříve naznačeno, marketing v této firmě pokulhává. Dle mého názoru

by bylo dobré přinejmenším rozšířit internetové stránky společnosti a alespoň prostřednictvím

nich poskytnout potencionálním zákazníkům přesnější informace. Nejde o to, že by se tato

firma snažila zákazníkům něco zatajit, všechny informace jsou předávány

až konkrétním zákazníkům. Dle mého názoru by však měly být poskytnuty některé informace

i veřejně, a to právě např. pomocí internetových stránek, aby tento podnik zbytečně neztratil

některé potencionální zákazníky jen na základě nedostatku informací. Bylo by tedy dle mého

názoru, i přesto, že daný podnik přesné ceníky nemá, vhodné zveřejnit alespoň přibližné

cenové relace, ve kterých se jednotlivé výrobky pohybují.
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Sociální oblast

Zaměstnanci v současné době nemají o společenské odpovědnosti firem potřebné

informace. Je to pochopitelné, jelikož málokterý člověk, nezabývající se přímo tímto tématem

nebo pracující v podniku, který tento koncept již provozuje, si dovede jasně představit,

 co se pod tímto pojmem skrývá. Tento fakt lze jednoduše napravit, a zaměstnance v této

oblasti proškolit. Pokud se firma rozhodne CSR přijmout, bude tento krok nevyhnutelný.

Co se týče interní komunikace a zapojení zaměstnanců, nemám zde žádné výhrady,

zaměstnanci jsou do procesů rozhodování zapojeni pomocí svých představitelů, komunikace

probíhá pravidelně. Dále oblast vzdělávání a rozvoje zaměstnanců je z mé strany bez výhrad,

je ovšem jasné, že vždy se dá něco zlepšit, zaměstnance více vzdělávat a rozvíjet, firma

 si nicméně na kvalifikovaných odbornících a jejich rozvoji opravdu zakládá, a tato oblast je

pro přijetí konceptu CSR dle mého názoru dostačující.

Co se týče odměn za vykonanou práci, opět lze co zlepšovat, ale vážné nedostatky zde

nejsou. Od roku 2008 sice mzdy zaměstnanců reálně klesly, toto je však dáno ekonomickou

situací, jakmile bude firma opět dosahovat vyšších zisků, mzdy se okamžitě zvýší a také

se zvýší počet benefitů. Ustavičně jsou však pro zaměstnance pořádány různé akce, firma

stálým zaměstnancům poskytuje neúročené půjčky, neopožďuje se ve vyplácení mezd

a zaměstnancům dává stravenky. Dle mého názoru by se však stravenky mohly rozšířit

i na poukázky na různé aktivity, které lze využít na sportovní aktivity, zakoupení zájezdů

k moři apod., a to tím způsobem, že by si každý zaměstnanec mohl rozhodnout, zda by chtěl

dostávat stravenky, poukázky nebo kombinaci.

Ke zdraví a bezpečnosti na pracovišti nelze nic vytknout, toto je jedna z, pro tuto

firmu, nejdůležitějších oblastí, a je perfektně podchycená.

Vzdělávání je firmě probíhá, a to nejen ve fázi adaptace nových zaměstnanců,

ale i ostatní pracovníci se musí neustále něco nového učit, docházet na pravidelná školení

a přeškolování apod. (viz kapitola 3.2.2 Sociální oblast). Do roku 2008 ve firmě probíhaly

 i pravidelné jazykové kurzy německého jazyka určené pro pracovníky, kteří jsou neustále

 v kontaktu s podnikovými zákazníky. Tyto jazykové kurzy byly velmi přínosné a zdá

 se užitečné, aby byly v co možná nejbližší době opět obnoveny, jelikož zákazníci jistě ocení,

že se s dodavatelem bez problému ve svém rodném jazyce domluví.

Pokud musí firma propouštět, je ochotna vystavit zaměstnancům posudek. Zde bych

navrhla, v tom případě, že zaměstnanec neodchází dobrovolně, ale je propuštěn,

 např. z důvodu nadbytečnosti, poskytnout, skrz pracovníka personálního útvaru tzv.
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outlacement, jinak řečeno vzdělávání propouštěných zaměstnanců. Konkrétní formou podpory

by mohla být např. pomoc při psaní životopisu a motivačního dopisu, vystavení posudku,

poskytnutí poradenství ohledně způsobu hledání práce či předání kontaktu na jiné

zaměstnavatele např. z oblasti firemních dodavatelů, poskytnutí informací o záležitostech

týkajících se úřadů práce, co by od nich mohli čekat, jak jednat, co všechno je potřeba vyřídit

apod.

Diskriminace není ve firmě tolerována, nemám v tomto směru tedy výhrad.

Zaměříme-li se na externí sociální oblast, firma dlouhodobě spolupracuje se středními

školami, ze kterých docházejí do podniku studenti na praxi, firma se angažuje

ve sponzorských akcích, daruje peníze např. dětským domovům, finančně podporuje

 i mateřské školky apod. Tato oblast je tedy opět bez výraznějších nedostatků, které by

zabraňovaly přijetí tohoto konceptu.

Environmentální oblast

Vybraná organizace má i co se týče environmentální oblasti své přednosti

 a nedostatky.

Co se týče energií a vody, nejsou žádné výhrady, budovy jsou izolovány,

 ve výrobním procesu je využívána užitková voda a budovy se vytápějí pomocí plynového

topení, které je poměrně šetrné k životnímu prostředí. Samozřejmostí je také třídění odpadu -

papírů, skla, plastů a nebezpečného odpadu.

Menší výhradu bych měla k tisku ve firmě, sice je 99 procent materiálů tištěno

černobíle, ale jednostranně. Proto navrhuji, aby zaměstnanci začali, pokud to bude možné,

tisknout oboustranně. Jednak takto ušetří poměrně velkou částku na nákladech, a také budou

šetrnější k životnímu prostředí. Dále doporučuji zvážení využívání recyklovaného papíru.

Recyklovaný papír, jak jsem zjistila, se pohybuje ve stejné cenové kategorii, jako papír

nerecyklovaný a navíc existuje několik dodavatelů v rámci Moravskoslezského kraje, takže

firmě by se nákupem takovéhoto typu papíru vůbec nenavýšily náklady, využívala by

ekologičtější papír a dodávky by byly také v rámci možnosti šetrné k životnímu prostředí,

jelikož by přepravní vzdálenost nebyla nijak velká.

Co se týče ekologických čisticích prostředků, tyto nejsou ve firmě využívány.

Bohužel, nabídka takovýchto prostředků ještě u nás není moc rozšířená a tyto produkty

ve většině případů vyjdou dráže než obvyklé čisticí prostředky. Jelikož se domnívám,

 že klasické prostředky jako např. Domestos, Savo apod. nejsou nějak extrémně škodlivé
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k životnímu prostředí, v současné době nenavrhuji přechod k prostředkům ekologičtějším –

jednak proto, že by se ty cenově přijatelné musely stejně objednávat od vzdálenějších

dodavatelů, což by šlo opět v rozporu s životním prostředím a také kvůli nárůstu nákladů.

Netvrdím, že tuto variantu zavrhuji, ale navrhovala bych s tímto krokem počkat, než někdo

zaplní tuto mezeru v trhu a jelikož je v dnešní době vše ekologické tzv. in, nemyslím si,

že by se muselo čekat dlouho.

Nákup od dodavatelů je také šetrný k životnímu prostředí, pokud tak totiž lze, firma

nakupuje zboží v rámci Moravskoslezského kraje, čímž šetří životní prostředí a podporuje

také místní komunitu.

Jak lze vidět jak v kapitole 4: Analýza CSR aktivit vybrané firmy, tak v předchozím

textu a přehledně ve SWOT analýze CSR aktivit, společnost již noho společensky

odpovědných aktivit provozuje. Nedostatky nejsou závažného charakteru a existují

jednoduché, dříve zmíněné kroky k jejich nápravám. Nevidím tedy důvod, proč by

společenská odpovědnost nemohla být vybranou firmou přijata.



67

4.1.1 SWOT analýza CSR aktivit

SWOT analýza CSR aktivit

Prostředí SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY

I
N
T
E
R
N
Í

- Tradice
- Image
- Stálí, mezinárodní

zákazníci
- Vysoká kvalita výroby
- Dobré jméno
- Inovace, nové technologie
- Propracovaná databáze

dodavatelů
- Přístup k zákazníkům

(zákazník na prvním místě)
- Rychlá reakce na zakázky
- Nízké náklady
- Zruční zaměstnanci
- Certifikace a normy
- Ocenění Exportér roku
- Výhodně logisticky

uspořádané haly
- Recyklace odpadu
- Zapojení zaměstnanců
- Pravidelná školení
- Využívání užitkové vody

ve výrobním procesu
- Odmítání diskriminace
- Péče o zaměstnance –

zaměstnanecké akce,
minerální voda na
pracovišti, stravenky apod.

- Pozdní placení faktur dodavatelům
- Není vypracován etický kodex
- Špatný marketing
- Malá diverzifikace odběratelů
- Spotřeba papíru při tisku

Prostředí PŘÍLEŽITOSTI HROZBY

E
X
T
E
R
N
Í

- Získání nových odběratelů
- Ekonomický cyklus
- Rozšíření produkce
- Spolupráce se školami
- Získání nových, kvalitních
zaměstnanců

- Nová konkurence
- Ekonomická situace
- Daňové sazby
- Levné substituty
- Zpřísňování norem
- Růst síly zákazníků
- Klesající počet učňů
- Odchod zkušených zaměstnanců
- Špatný marketing

Zdroj: vlastní zpracování
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Vyhodnocení možných dopadů přijetí CSR v souvislosti se SWOT analýzou

Pominu-li rizika přijetí konceptu CSR a budu-li předpokládat úspěšnost začlenění

společenské odpovědnosti do strategie a kultury organizace, zamýšlela jsem se nad tím, jak

konkrétně vyjádřit možné přínosy tohoto aktu.

Za vhodnou a přehlednou považuji metodu SWOT analýzy. SWOT analýza byla

vypracována na základě zjištěných informací o společnosti, vlastních zkušeností a konzultací

s manažerem firmy. Bodové ohodnocení jednotlivých silných a slabých stránek, příležitostí

a ohrožení jsem vynechala, a to z více důvodů. V prvé řadě by bylo toto ohodnocení velmi

subjektivní, i kdyby bylo vypracováno pomocí manažera firmy a také dle mého názoru pro

účel, pro jaký byla tato analýza vypracována, bodové ohodnocení nebude nutné.

Pokud se tedy blíže podíváme na vypracovanou SWOT analýzu, na první pohled je

jasné, že silné stránky společnosti silně, početně převažují. Tato skutečnost je dobrým

znamením toho, že mé závěry o možnosti přijmout tento koncept byly správné.

Při pohledu na příležitosti firmy a zamyšlením se nad předchozím textem praktické

části této diplomové práce, lze usoudit, že přijetí již mnohokrát zmiňovaného konceptu,

by mohlo napomoci k využití některých těchto příležitostí. Společensky odpovědná firma,

která by v průběhu implementace CSR eliminovala některé své nedostatky, by mohla snáze

nalézt nové odběratele, jako odpovědná firma by byla jistě přitažlivější i pro potencionální,

kvalifikované zaměstnance, jelikož, jak je známo, nejen podnik si vybírá své pracovníky,

 ale i lidé si vybírají organizaci, ve které by chtěli pracovat.

Mezi slabé stránky podniku se řadí především opožděné placení faktur, chybějící

etický kodex, nedostatečná diverzifikace odběratelů, špatný marketing nebo také např. velká

spotřeba papíru. Ve výše zmíněných návrzích byly navrženy kroky k tomu, aby toto pozdní

placení faktur bylo eliminováno či zcela vymýceno. Jak bylo zmíněno již v příležitostech,

společensky odpovědné firmě se zvyšují šance na získání nových zákazníků a jelikož má

tento podnik zákazníky velice málo diverzifikovány, jedná se o dosti závažnou slabou

stránku, která by ovšem mohla přijetím společenské odpovědnosti také zmenšena. CSR

organizace by měla mít také na paměti svou marketingovou stránku, která je v návrzích

v rámci implementace tohoto konceptu také zahrnuta.

Prakticky to samé platí i u ohrožení podniku – jako každá organizace, zejména

v dnešní době, i tato společnost je dnes více ohrožena než kdy jindy a i dalo by se říct, takový

malý krok jako je přijetí CSR, což se může některým, zejména nezainteresovaným subjektům,

zdát jako nepodstatné a zbytečné, by mohlo některá ohrožení pomoci alespoň částečně
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eliminovat. Jako v dnešní době již v každém odvětví, i v tomto panuje velká konkurence,

zejména v Moravskoslezském kraji, kde má strojírenství dlouholetou tradici. Dnes je

jakákoliv silná stránka navíc pro každou firmu plusem, není to jen o tom, že si daná

organizace sepíše každoročně CSR report, dle mého názoru je to především o tom, že se lidé

v daném podniku na chvíli zastaví, zamyslí se a uvědomí si, co dělají špatně a co by mohli

dělat lépe. Koncept společenské odpovědnosti chápu spíše jako „pomůcku“ k tomu,

 aby se věci v daném podniku začaly dělat efektivněji než doposud a také, což je velice

důležité, aby se toto lepší chování a efektivnější dělání určitých činností, udrželo dlouhodobě,

což lze, a to díky udržování CSR.

Dle mého názoru tedy díky přijetí tohoto konceptu lze i eliminovat ohrožení.

Kupříkladu společensky odpovědný podnik má silnější pozici vůči svým konkurentům, má

schopnost nalézt a udržet si kvalitní zaměstnance apod.

4.2 Realizace projektového záměru

A. Stanovení cílů projektu a výstupů

Poté, co byly zjištěny přednosti a nedostatky podniku, a zejména oblasti, které bude

nutno změnit, byl měl projektový tým se souhlasem vedení společnosti a pod vedením CSR

manažera naplánovat samotný projekt, jeho cíle a výstupy. V tomto případě bude primárním

cílem začlenění společenské odpovědnosti do strategie a kultury organizace a sepsání první

CSR zprávy (i když je nutno zdůraznit, že tímto proces neskončí).

Dle Prachaře (2008) by mělo v tomto kroku hrát hlavní roli vedení společnosti, které

musí změnit nejen své myšlení, ale i myšlení svých zaměstnanců a ostatních stakeholderů.

Vedení by mělo nově definovat hodnoty, misi a vize organizace, a především primární

stakeholdery zahrnout do komunikace a vyvolat jejich zájem o tuto novou strategii.

B. Stanovení časového rámce

Cíl projektu bude muset mít stanoven časový rámec, do kterého by měl být splněn

a také milníky, které budou sloužit ke kontrole plnění plánu. Jelikož se CSR zprávy většinou

vydávají jednou ročně, nejčastěji za uplynulý rok, navrhuji, pokud vybraná firma bude tento

koncept chtít přijmout a začala by jej realizovat v červnu tohoto roku po mé prezentaci, aby
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první CSR zprávu vydala na začátku následujícího roku, tedy v průběhu ledna až února roku

2014.

C. Požadavky na zdroje

Je potřeba si uvědomit, jak již bylo nastíněno výše, že přijetí tohoto konceptu ponese

zejména v prvních fázích zvýšené náklady. Ty by se, pokud bude koncept uchopen správě,

měly postupem času snížit a organizace by se měla stát ziskovější než doposud.

To, zda společensky odpovědné chování přináší zisk je diskutabilní, jelikož tento zisk

nelze moc dobře spočítat. Jedná se totiž většinou o snížení režijních nákladů, získání nových

zákazníků apod., které až následovně vedou k vyšším příjmům.

Zdroje, které budou v průběhu začleňování, ale i po něm potřeba, však nejsou jen

finanční, ale i časové, lidské či informační.

D. Školení zaměstnanců

Zaměstnanci jsou důležitou součástí celé firmy a také konceptu CSR. Proto je nutné je

v tomto směru řádně proškolit. V prvé řadě by mělo proběhnout obecné seznámení s tím,

 co to vlastně společenská odpovědnost je, jaké budou z jejího přijetí plynout povinnosti

 a jaké výhody. Je nezbytné, aby firma zaměstnance řádně motivovala a strhla je na svou

stranu tak, aby sami pochopili klady toho, že budou zaměstnanci společensky odpovědné

firmy.

Navrhuji, aby si úvodní, všeobecné školení vzal na starosti odborník z externí firmy,

který bude součástí CSR týmu a další konkrétní, především motivační školení by měl mít dle

mého názoru na starosti manažer CSR či zástupce zaměstnanců, který bude členem CSR

týmu. Ovšem v případě, že by vybraný manažer prošel zmíněným a navrhovaným kurzem

a získal by certifikát "Manažer CR," mohl by mít na starosti i všechna úvodní školení,

 a externí specialista by pak mohl sloužit jen jako konzultant a následný hodnotitel.

E. Komunikace

Jistá forma komunikace ve formě školení zaměstnanců již byla naznačena, to však není

ani zdaleka vše. Komunikace, zejména s primárními zainteresovanými stranami je v průběhu

nejen implementace CSR, ale i po jejím přijetí, jedním ze stěžejních článků.
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Jako primární stakeholders tohoto podniku bych určila: vlastníky, zaměstnance,

zákazníky a dodavatele. Tito stakeholdeři mají dle mého názoru na firmu největší vliv, mají

od firmy různá očekávání a také samotná firma má různá očekávání od nich. Proto by měl být

s těmito stranami veden pravidelný dialog tak, aby byly v konečném důsledku spokojeny

všechny strany, aby vývoj CSR probíhal správně, aby byly řešeny všechny problémy apod.

Myslím si, že nejlepšími a zároveň nejjednoduššími formami komunikace uvnitř firmy

by byly pravidelné informační schůzky, komunikace pomocí firemního intranetu (mailu,

telefonu) a některé obecné informace a novinky by se mohly věšet na nástěnky v místech,

kde by si je každý mohl přečíst. Co se týče komunikace vnější jako nejjednodušší

a nejpřínosnější se mi jeví komunikace pomocí webových stránek společnosti, telefonní

a mailová komunikace.

Komunikace jak s vnitropodnikovými stakeholdery, tak s těmi mimopodnikovými je

velice důležitá jednak z důvodu jejich motivace, tak by ale také tyto zainteresované strany

měly vědět, jaké dopady bude mít jejich činnost, např. na životní prostředí či na ně samotné.

F. Integrace CSR do strategie a kultury firmy

Po fázi zahájení implementace CSR, vstupní analýze již prováděných CSR aktivit

 a aktivit, které je potřeba zlepšit, stanovení cílů, časového rámce, zdrojů, po úvodním

proškolení zaměstnanců, určení klíčových stakeholderů a zahájení komunikace bude možné

zahájit samotnou implementaci společensky odpovědných aktivit do podniku. Primární

zodpovědnost za celý tento proces bude mít manažer CSR společně s jeho CSR týmem.

4.3 Zpráva o CSR

Vyvrcholením implementace společenské odpovědnosti by mělo být sepsání CSR

zprávy. V této fázi by se již měla daná firma chovat společensky odpovědně a CSR zpráva

by toto chování měla popisovat. Tato zpráva by měla sloužit jako report podnikovým

stakeholderům o společenské odpovědnosti dané firmy v oblasti ekonomické, sociální

a environmentální.

Aby tato zpráva byla důvěryhodná, je nutné, aby byla ověřena nezávislou, třetí

stranou, opět navrhuji najatého externího specialistu na CSR, který by v tomto čase již měl

mít obecnou představu o daném podniku a jeho chování. Zpráva by měla být přehledná,
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výstižná a srozumitelná. Bylo by vhodné vydat ji v elektronické podobě, v PDF formátu

 a vyvěsit k nahlédnutí na internetových stránkách společnosti a dále by měla být k dispozici

ve firmě v tištěné podobě. Samozřejmostí je, aby se tato zpráva opravdu shodovala s tím, co

firma dělá.

Dle mého názoru by zpráva CSR měla být členěna následovně:

1. Údaje o podniku: název, sídlo, organizační forma, důležité kontakty.

2. Slovo ředitele: vyjádření ředitele společnosti k uplynulému roku, v tomto případě,

jelikož se bude jednat o první CSR zprávu, k implementaci CSR, k tomu, co se firmě

povedlo, případně i k tomu, co se zatím nepovedlo a popsat představu, jak bude

 asi vypadat následující rok, co se týče společenské odpovědnosti této firmy.

3. Profil organizace: základní představení, výrobní program, organizační struktura,

certifikáty, zainteresované strany

4. Vize, hodnoty a strategie společnosti: popis cílů, kterých chce podnik dosáhnout,

strategie, kterou k tomu využije, hodnot, které vyznává, vizí apod.

5. Popis CSR aktivit v oblasti ekonomické, sociální a environmentální. Popis

jednotlivých CSR aktivit provozovaných vybranou firmou (popsaných např. v kapitole

4 Analýza CSR ve vybrané organizaci a 5 Vyhodnocení analýzy, návrhy

a doporučení). Firma by se měla zaměřit např., co se týče ekonomické oblasti na řízení

a správu, vztahy s dodavateli, zákazníky, co se týče oblasti sociální na zaměstnance,

vzdělávání, BOZP, rovné příležitosti, spolupráci se školami, podporu komunity apod.

a v oblasti environmentální na aktivity jako úspora vody, energie, třídění odpadu,

nákup apod.

4.4 Dlouhodobé udržení CSR

Proces sepsáním první CSR zprávy samozřejmě neskončí, aby byla společenská

odpovědnost dané firmy úspěšná, je potřeba jej dlouhodobě udržovat, monitorovat a v případě

potřeby realizovat nápravné kroky.
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5  ZÁVĚR

Téma společenská odpovědnost firem je známým pojmem po celém světě. V České

republice je však tento koncept ještě v plenkách, a to je jedním z důvodů, proč jej považuji

za dobrý nástroj konkurenčního boje. Ne každá firma u nás se totiž společensky

zodpovědným chováním může dnes pochlubit. Přijetím tohoto konceptu dává podnik

svému okolí najevo to, že není jejím jediným a prioritním cílem pouze zisk, ale dbá i na své

stakeholdery – zaměstnance, obchodní partnery, zákazníky, dodavatele, místní komunitu

a další a není ji cizí ani pojem životní prostředí.

Cílem diplomové práce byla analýza stávajících společensko-odpovědných aktivit

vybrané organizace a na základě zjištěných skutečností vytvoření návrhů a doporučení

potřebných k tomu, aby daná společnost mohla koncept CSR oficiálně zahrnout do její

strategie a kultury.

Tato práce byla rozdělena do dvou základních částí, a to na část teoreticko-metodickou

a aplikačně-ověřovací a dělena byla logicky do několika kapitol.

 V první kapitole jsme se seznámili s teoretickými východisky společenské

odpovědnosti firem, a to zejména za pomoci studia odborných knih a jejich následnému

srovnávání, analýzy, syntézy a abstrakce. Výsledkem bylo získání teoretických podkladů, ze

kterých bylo následně čerpáno v části praktické.

Ve zmíněné, praktické části, byla nejprve stručně charakterizována vybraná společnost

a poté bylo analyzováno, zda organizace již nějaké společensky odpovědné aktivity provozuje

a kde má případné nedostatky. V této části bylo využito polostrukturovaného rozhovoru,

studia interních materiálů a vlastních zkušeností z praxe v této firmě.

Zjistila jsem, že vybraná organizace některé CSR aktivity již provozuje, aniž by o tom

věděla a ke zjištěným nedostatkům, potenciálně zabraňujícím přijetí CSR jsem navrhla

nápravná opatření. K tomu přispělo zpracování SWOT analýzy, zaměřené na CSR aktivity,

která mi napomohla určit silné a slabé stránky, příležitosti a ohrožení a díky tomuto se mi lépe

určovaly nedostatky, které bude potřeba redukovat před implementací CSR

do strategie a kultury organizace. Na základě vypracované SWOT analýzy byly také

vyhodnoceny možné pozitivní dopady implementace CSR konceptu na vybranou firmu.

Je samozřejmé, že přijetí CSR je dlouhodobým procesem, takže všechny aktivity

nebudou ihned stoprocentní a jako podle příručky. Nedostatky, které bych však vyzdvihla

 a které by bylo potřeba primárně eliminovat před implementací CSR, je například chybějící
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etický kodex, či pozdní placení faktur dodavatelům a další aktivity popsané včetně návrhů

řešení v kapitole 5 Vyhodnocení analýzy, návrhy a doporučení. Součástí této kapitoly bylo

kromě návrhů nápravných opatření potřebných k implementaci CSR také vypracování

kompletního návrhu postupu přijetí společenské odpovědnosti pro danou organizaci.

Na závěr bych chtěla vyjádřit své přesvědčení, že stanovený cíl, tedy analýzu

stávajících společensko-odpovědných aktivit vybrané organizace a na základě zjištěných

skutečností vytvoření návrhů a doporučení potřebných k tomu, aby daná společnost mohla

koncept CSR oficiálně zahrnout do její strategie a kultury, byl splněn.
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SEZNAM ZKRATEK

Aj. A jiné

Apod. A podobně

Atd. A tak dále

Atp. A tak podobně

BOZP Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

BPI Index plátců úplatků

CPI Index vnímání korupce

CSR Corporate Social Responsibility

ČR Česká republika

D Objem výroby za dané období

DPH Daň z přidané hodnoty

GRI Global Reporting Initiative

IIP Ivestors In People

IBLF International Business Leaders Forum

ILO International labour organization

ISO International Organisation for Standardization

Kap. Kapitola

KORP Korektní podnikání

MAX maximální

Např. Například

Nj Jednotkové náklady

Npz Celkové náklady na pořízení za dané období

npz Náklady na pořízení jedné dávky

Ns Náklady na skladování

ns náklady na skladování na jednu dávku

Obr. Obrázek

OECD Organisation for economic cooperation and development

OSN Organizace spojených národů

Q Velikost dávky

Qopt Optimální dávka

Resp. Respektive

s. r .o Společnost s ručením omezeným
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t Čas

Tab. Tabulka

THP  Technickohospodářský pracovník

TI Transparency International

TIC Transparency International Česká republika

Tzn. To znamená

Tzv. Tak zvaný

ŽP Životní prostředí
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