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Abstrakt 

Sociální zodpovědnost firem je doslovným překladem z anglického – Corporate Social 

Responsibility (CSR). Sociální zodpovědnost firem je v současné době pojem, který začali 

využívat firmy nejen ve světě, ale i v České republice. I přesto, že hlavním cílem firem je 

vytvoření co nejvyššího zisku, měly by se při dosažení tohoto cíle chovat sociálně 

zodpovědně. Pokud se firma chová podle konceptu CSR, přináší jí to mnoho výhod, 

zejména konkurenční výhodu a nefinanční zisky. Firma si sociálně-zodpovědným 

chováním vytváří prostor pro udržení a budování nových pozic na trhu i do budoucna.  

V mé bakalářské práci jsem se zaměřila na přístup těžebních společností k CSR  

v Ústeckém kraji to zejména v environmentální oblasti. 

 

Klíčová slova: Společenská odpovědnost firem (sociální zodpovědnost firem), firma, 

stakeholdeři, enviromentální, sociální, ekonomické, zisk, aktivity, těžební společnosti. 

 

Abstract 

“Sociální zodpovědnost firem” is a literal translation of the English term “Corporate Social 

Responsibility” (CSR). Currently, the term “Corporate Social Responsibility” is not only 

used by companies around the world, but also in the Czech Republic. Despite the fact that 

the main goal of companies is to maximize their profits, their conduct should be socially 

responsible when achieving this. Following the CSR concept is beneficial for companies, 

as it brings many advantages, especially competitive advantage and non-financial benefits. 

By acting socially responsibly, a company creates space for sustaining and making new 

market positions in the future. 

In my bachelor´s work I have focused on the attitude of mining companies towards CSR in 

the Ústí Region, especially in the environmental area. 

 

Keywords: Corporate Social Responsibility, company, stakeholders, environmental, 

social, economic, profit, activities, mining companies. 
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1 Úvod 

 V současném světě, který je nejen díky novým technologiím a technickým možnostem 

stále „menší“, si společnost stále více uvědomuje, že my všichni, nejen jednotlivci, ale i 

firmy, jsme odpovědni za své chování, jednání a postoje. Proto společenská odpovědnost 

firem patří v současné době k velice aktuálním tématům. Nejen od nás jednotlivců, ale i od 

firem se vyžaduje, a stává se to již téměř normou, aby byly společensky odpovědní.  

Mezi prvotní cíle podniku patří vytvoření co nejvyššího zisku. To by však nemělo 

firmám bránit v tom, aby nepřemýšleli o důsledcích svého podnikání ve vztahu k ochraně 

životního prostředí, ve vztahu k zaměstnancům a k transparentnosti svého podnikání.  

Role firem ve společnosti se v posledních letech podstatně změnila. Lidé už dnes 

nevnímají podniky pouze a jen jako producenty výrobků a dodavatele služeb, jejichž 

jediným cílem je maximalizace zisku. Předpokládají, že budou plnit i požadavky v dalších 

oblastech, jako jsou právě životní prostředí nebo podpora a rozvoj aktivit společenství. 

Aby byla firma v dnešním světě dlouhodobě a trvale úspěšná, musí naplnit nová očekávání 

svého okolí. Jedním z nich je odpovědné chování firmy vůči společnosti. [15] 

Společensky odpovědné firmy se chovají tak, aby zohlednily potřeby svého vnitřního i 

vnějšího prostředí, aby přispívaly k udržitelnému rozvoji, byly transparentní a obecně 

napomáhaly celkovému zlepšování stavu společnosti v rámci i nad rámec svého 

komerčního působení. Konkrétně se společenská odpovědnost projevuje integrací 

pozitivních postojů, praktik či programů do podnikatelské strategie firmy na úrovni jejího 

nejvyššího vedení. Vyžaduje posun pohledu na vlastní společenskou roli z úrovně "profit 

only" (pouze zisk) k širšímu pohledu v kontextu dnes často zmiňovaných tří „P“ – "People, 

Planet, Profit" (lidé, planeta,zisk). Znamená fungování s ohledem na tzv. triple-bottom-

line, kdy se firma soustřeďuje nejen na ekonomický růst, ale i na environmentální a 

společenské aspekty své činnosti. Firma nefunguje izolovaně od okolního světa, ale je jeho 

přímou součástí. Navíc, hodnocení činnosti firmy jejím okolím a stav tohoto prostředí 

přímo ovlivňuje komerční úspěšnost firmy.[15] 
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Proto, aby firma byla trvale úspěšná, měla by se řídit etickými standardy a snažit se 

mimo jiné minimalizovat negativní dopady své podnikatelské činnosti na životní prostředí. 

Dodržování CSR se může stát pro firmu velkou konkurenční výhodou. 

Téma problematiky CSR jsem si zvolila pro svou bakalářskou práci proto, že mě 

zajímá, co se v mém okolí děje v oblasti životního prostředí. Z pohledu zaměstnance firmy, 

mě zajímá, jestli firmy dodržují legislativu a nabízejí vhodné pracovní podmínky svým 

zaměstnancům.  

Myslím si, že tato problematika je velice široká a nabízí firmám mnoho možností, jak 

dosáhnout co nejvyššího efektu konkurenceschopnosti na trhu a v celé společnosti.  

Sociální zodpovědnost firem je v současné době již jednoznačně chápána jako 

iniciativa, která je založena na dobrovolnosti a nemá žádné přesné vymezení hranice své 

působnosti. Této skutečnosti vcelku odpovídají její všechny další definice.  

Podle Zelené knihy Evropské unie je Společenská odpovědnost firem integrování 

sociálních a ekologických hledisek do každodenních firemních operací a interakcí s 

firemními stakeholders. Tato definice, stejně jako celá plejáda dalších podobných definic, 

jsou záměrně formulovány značně obecně, a to zejména z toho důvodu, aby vytvářely co 

nejširší prostor pro tvůrčí aplikace zmíněného konceptu CSR v praxi.[3]  

„Principy společenské odpovědnosti jsou výrazem odpovědnosti firmy k veřejnosti. 

Firma ve svých programech společenské odpovědnosti přebírá dobrovolné závazky, 

směřující k uspokojení nejrůznějších sociálních, kulturních, zdravotních a sportovních 

potřeb ve svém širokém okolí.“[4] 
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Mezi nejznámější definice CSR patří: 

 CSR je dobrovolné integrování sociálních a ekologických hledisek do 

každodenních firemních operací a interakcí s firemními stakeholders. 

Evropské unie (Zelená kniha) 

 CSR je kontinuální závazek podniků chovat se eticky, přispívat k 

ekonomickému růstu a zároveň se zasazovat o zlepšování kvality života 

zaměstnanců a jejich rodin stejně jako lokální komunity a společnosti jako 

celku.  

World Business Council for Sustainable Development 

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

zákonných, komerčních a společenských očekávání.  

Business for Social Responsibility [5] 
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2 Vymezení společenské odpovědnosti firem 

V této kapitole se seznámíme s vývojem CSR v ČR i ve světě, popíšeme si všechny tři 

pilíře a dozvíme se, kdo jsou to stakeholdeři. 

2.1 Teorie CSR 

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

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

Evropské komise. Ta vidí v CSR potenciální zdroj k dosažení konkurenční výhody 

podniku. Vlastní teorie CSR není jednotná, teoretikové na CSR pohlížejí: 

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

uspořádání uvnitř podniku; 

  Jako na inovaci institucionální, která vede ke změně společenských pravidel 

 

Zpočátku se pojem CSR chápal ve smyslu zodpovědnosti a závazku podnikatele vůči 

společnosti. Podle Carrolla existují vedle zákonných omezení též další závazky podniku 

(organizace) ke společnosti. Skládají se ze čtyř složek: 

 Ekonomické odpovědnosti, tj. povinnosti podniku uspokojovat potřeby trhu a 

zhodnocovat investice vlastníků; 

 Zákonné odpovědnosti, tj. povinnosti podniku dodržovat lokální legislativu; 

 Etické odpovědnosti, tj. povinnosti podniku chovat se v souladu s očekáváními 

společnosti, která nejsou legislativně upravena; 

 Dobrovolných filantropických závazků, které nejsou společností očekávány. 

 

Na základě těchto normativních úvah se dokonce diskutovalo o případném právu 

společensky nezodpovědné firmě odebrat právo na podnikání (tzv. železný zákon).  

S ostrou kritikou teoretického konceptu CSR vystoupil Milton Friedman, představitel 

ekonomie hlavního proudu. Podle Friedmana je jedinou společenskou odpovědností 
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organizace tvorba zisku pro vlastníka organizace. Všechny tzv. společensky prospěšné 

aktivity, které nevytvářejí zisk, nejenže relativizují základní poslání firmy, ale zejména 

způsobují okrádán vlastníků. Z celospolečenského pohledu podle Friedmana dochází v 

ekonomické rovině k narušení alokační efektivnosti a v politické rovině k narušení 

principu zastupitelské demokracie: manažer organizace se zde staví do role toho, kdo 

určuje, co je společensky (sociálně) prospěšné, k čemuž nemá mandát od občanů ani 

dostatečné kompetence. Zastánci CSR konceptu na kritiku Miltona Friedmana reagují 

takto: 

 Průmyslová společnost čelí vážným lidských a společenským problémům 

způsobeným především vznikem globálních korporací, manažeři musí řídit aktivity 

podniku takovým způsobem, aby dané problémy vyřešili nebo je alespoň zmírnili; 

 CSR umožní snížit potřebu regulace ze strany vlády. 

V rámci tématu CSR vznikly nové koncepty, jejichž snahou je překonat nedostatky 

současné koncepce, které lze spatřovat zejména v jejich vágnosti, ve špatném vydefinování 

a kladení většího důrazu na motivaci než na výkonnost a efektivnost. Tyto koncepty, které 

stručně popisujeme v následujících odstavcích, nicméně představují rozšíření konceptu 

CSR, aniž by podstatně reagovaly na zmíněnou Friedmanovu kritiku. 

Koncepty blízké CSR koncepci: 

 Corporate citizenship (CC)  

Model formulující občanská práva a povinnosti organizací na bázi společenské 

odpovědnosti a z ní odvolené filantropie. Snaží se formulovat aktivity, které by 

podnik měl vykonávat směrem k zájmovým skupinám, aby si zajistil dlouhodobou 

prosperitu. Problémem je proklamativnost („jetrebismus“) těchto formulací bez 

výraznějšího dopadu na výkon. 

 Corporate social responsiveness (CSR2) 

Koncept, který zčásti opouští „celospolečenské“ etické imperativy. Neproklamuje 

dlouhodobost horizontu úvah, jde spíše o krátkodobou či střednědobou, relativně 

konkrétní firemní strategii. 

Rozlišuje se přitom několik typů strategie (odezvy) firmy: 
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- Reaktivní (firma popírá odpovědnost, dělá méně, než se požaduje); 

- Defenzivní (firma sice připouští odpovědnost, ale brání se přizpůsobení požadavkům 

CSR2); 

- Přizpůsobivá (firma uznává odpovědnost a usiluje o naplnění požadavků); 

- Proaktivní (firma předjímá odpovědnost a ve smyslu CSR2 dělá více, než se 

požaduje). 

 Corporate social performance (CSP) 

Model, který v podstatě spojuje přístupy Corporate citizenship a CSR. Měl by 

sloužit jako manuál pro manažery, jak přesvědčit okolí o tom, že jejich firma 

respektuje principy CSR. 

 Podnikatelská etika (PE) 

Model, který zdůrazňuje snahu o nalezení etického chování podnikatelských 

organizací při zachování své přirozené funkce, tj. maximalizace zisku, ovšem se 

zohledněním svého okolí (sociálního i životního). [5] 

 

2.1.1 Společenská odpovědnost firem v ČR 

Na našem území se mezi první seskupování lidí za účelem zvýšení efektivity své práce 

patřily cechy. Cechy vyvinuli ve své době systém předávání znalostí o jednotlivých 

řemeslech, organizaci řemeslné výroby a tím vlastně položily základy společenské 

odpovědnosti. 

Za průkopníka zavedení CSR v ČR byl u nás považován úspěšný podnikatel Tomáš 

Baťa. V čem byl úspěšnější a jiný než jeho konkurenti? Již v první polovině minulého 

století přišel s nápadem, že pouhou ekonomickou maximalizací zisku a zvyšováním tržního 

podílu nebude mít jeho firma silné kořeny. Zakládal proto například školy, nemocnice, 

podpůrné fondy, institut zaměstnaneckých akcií. 

V této souvislosti by měla být zmíněna i skutečnost, že v minulém režimu některé 

sociální funkce vykonávaly státní podniky, což bylo s nástupem soukromých vlastníků  
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po roce 1989 zrušeno a v současné době je tento koncept v naší republice „znovu 

objevován“. [6] 

Před rokem 1989 se u nás pojem společenská odpovědnost firem nevyskytoval, ale 

adekvátní náhražkou byla sociální politika, která do jisté míry tuto funkci nahrazovala.  

Do roku 1948 byla sociální politika do jisté míry závislou na výkonnosti a ziskovosti 

jednotlivých firem a podniků, po roce 1948, kdy se v České republice nastolil plánovací 

systém, a nejen v sociální oblasti byla snaha o rovnostářský systém přerozdělování 

prostředků. 

V současné době můžeme mluvit pouze o částečném rozvinutí konceptu CSR na 

našem území. Vynaložené aktivity ve větší míře směřují spíše směrem dovnitř podniku. 

Nejvíce je preferována péče o zaměstnance a jejich vzdělávání. Velkým motivem je hlavně 

přilákání a udržení kvalitních pracovníků. Aktivity vynaložené směrem ven jsou 

v současné době mnohem menší. [3] 

Současný stav CSR v ČR lze popsat následovně: 

 Nízké povědomí o rozsahu oblasti CSR (aktivity zaměřeny na etické chování 

firem a firemní filantropii); 

 Nesystémový přístup firem ke konceptu CSR (např. různorodost a 

neprovázanost aktivit, chybějící nástroje, cíle a měřítka at.); 

 Aktivity CSR jsou zaměřeny spíše dovnitř podniku (zaměstnanecké výhody); 

 Firmy upřednostňují etické kodexy a aktivity v oblastech životního prostředí a 

dárcovství; 

 Záměna aktivit CSR za marketingové aktivity; 

 Nedostatečná mediální podpora problematiky CSR (nedostatečná 

informovanost veřejnosti). 

2.1.2 Společenská odpovědnost ve světě 

Základní myšlenka společenské odpovědnosti je představa, že bohatší skupina 

společnosti by měla přispívat těm méně úspěšným. 
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Vzhledem k dlouhodobě fungujícímu tržnímu hospodářství jsou vyspělé ekonomiky 

EU nebo USA v oblasti vývoje a vztahu k CSR dál než Česká republika. Ve Velké Británii 

položil základy podobného konceptu Oliver Shledon, který považoval za prvotní 

odpovědnost službu Veřejnosti. Mezi průkopníky podnikatelského myšlení v duchu CSR v 

USA se řadí J. D. Rockefeller jr. Svým výrokem: „Úlohou businessu není pouze tvorba 

bohatství“. Na konci 19. Stolení vyslovil americký průmyslník a filantrop Andrew 

Carnegie myšlenku, že bohatí lidé mají morální povinnost s ostatními se dělit o svůj 

majetek. Domníval se, že veškeré jmění, které přesahuje potřebu rodiny, by mělo být 

určeno pro blaho společnosti. [6] 

Evropská unie již od počátku devadesátých let propaguje partnerskou mezisektorovou 

spolupráci a otevřený trh, v jehož rámci mají všechny skupiny společnosti možnost najít 

své uplatnění. Mnoho firem nesoustředí svou působnost pouze ve svém regionu ani na 

území jednoho státu, ale vyváží své výrobky a služby do okolních zemí či do zemí třetího 

světa. [10] 

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

na problematiku CSR. Ta zajišťuje propagaci, vzdělávání a poradenství v dané oblasti. 

Dále funguje v rámci EU jako referenční bod a shromažďuje poznatky a příklady. [3] 

2.2 Pilíře CSR 

Odpovědné chování firmy založené na dobrovolnosti stojí na třech pilířích: oblasti 

ekonomické, sociální a enviromentální. Všechny tyto tři oblasti by se měly objevit v náplni 

společenské odpovědnosti firmy. Každá z těchto oblastí obsahuje mnoho činností, 

z kterých může firma vybírat podle svého zaměření.  

2.2.1 CSR v ekonomické oblasti 

V ekonomické oblasti se od firem očekává transparentnost v podnikání a pozitivní 

vztahy se všemi obchodními partnery, zákazníky, dodavateli a investory.  Sledují se také 

její dopady na lokální, národní i globální úrovní, např. prostřednictvím rozvoje 

zaměstnanosti a boje proti korupci. [11] 

V ekonomické oblasti by měla organizace dbát na : 

 Principy dobrého řízení; 
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 Kvalitu a bezpečnost produktů či služeb; 

 Kodex podnikatelského chování firmy, příp. etický kodex; 

 Vztahy se zákazníky; 

 Odmítání korupce; 

 Transparentnost; 

 Ochranu duševního vlastnictví; 

 Dobré vztahy s investory; 

 Férové dodavatelské i odběratelské vztahy (fair trade); 

 Inovace a udržitelnost produktů; 

 Etiku marketingu a reklamy; 

2.2.2 CSR v sociální oblasti 

V této oblasti dělíme CSR na dva hlavní proudy a to jsou: 

- Interní oblast (zabývá se péčí o své zaměstnance) 

- Externí (zabývá se činností všech zainteresovaných stran a vztahy k místní komunitě) 

 

Podstata CSR v péči o zaměstnance vychází z několika předpokladů. Nejdůležitějším 

předpokladem je, že zaměstnanci jsou na firmě závislí. Je pro ně zdrojem příjmů, které 

umožňují uspokojování svých potřeb. Zaměstnání je také místem, kde tráví velkou část 

dne. Práce ovlivňuje jejich zdraví a má také vliv na jejich soukromí a rodinu. Na druhé 

straně dlouhodobý úspěch firmy závisí na kvalitě zaměstnanců. [3] 

V sociální oblasti by se organizace měla věnovat: 

 Zdraví a bezpečnosti svých zaměstnanců; 

 Kvalitní zaměstnanecké politice; 

 Péči o vzdělání a rekvalifikaci zaměstnanců; 

 Zaměstnávání lidí se zhoršenou pozicí na trhu práce 

 Firemní filantropii a dobrovolnictví; 
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 Dodržování rovných příležitostí (pro ženy, muže a obecně znevýhodněné skupiny); 

 Rovnosti žen a mužů; 

 Odmítání dětské práce; 

 Dodržování lidských práv; 

 Vyváženosti pracovního a osobního života zaměstnanců (work-life balance); 

 Rozmanitosti na pracovišti (etnické minority, handicapovaní a starší lidé); 

 Zajištění rekvalifikace propouštěných zaměstnanců pro jejich další uplatnění; 

 Naslouchání a dialogu s různými cílovými skupinami (stakeholdery) 

2.2.3 CSR v enviromentální oblasti 

V této oblasti si firma uvědomuje svoji odpovědnost za dopady své činnosti na životní 

prostředí. Předpokládá se, že svou činnost bude firma vykonávat tak, aby chránila přírodní 

zdroje a co nejméně zatěžovala životní prostředí. [11] 

V environmentální oblasti by organizace měla dbát na: 

 Šetrnou ekologickou firemní kulturu (recyklace, úspory energií, úspora vody atd.); 

 Omezování negativních dopadů činnosti na životní prostředí a komunitu; 

 Ekologickou výrobu, produkty a služby přátelské k životnímu prostředí (standardy 

řady ISO 14000 a EMAS); 

 Úsporné zacházení s přírodními zdroji a jejich ochranu; 

 Investice do čistých technologií (snižování dopadů na životní prostředí, investice do 

nejlepších dostupných technologií – BAT – BEST Available Technique); 

 Ochranu přírodních zdrojů. [5] 
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2.3 Stakeholders 

2.3.1 Kdo je to stakeholder 

Pojem stakeholder se v managementu poprvé vyskytl v roce 1963 na Stanford 

Research Institute a definoval stakeholders jako „skupiny lidí, bez jejichž podpory by 

organizace přestala existovat.“ V 80. letech pak kolem tohoto pojmu R. Edward Freeman 

vybudoval celou teorii, která se prakticky v nezměněné podobě používá dodnes. Původně 

se přitom pojem stakeholder využíval pro dočasného držitele peněz nebo majetku v oblasti 

práva a hazardu. Stakeholderem je ve skutečnosti kdokoliv, kdo jakýmkoliv způsobem 

přichází do kontaktu s firmou. Kdokoliv, jehož život nebo chod firma ovlivňuje, a to třeba i 

nepřímo.  

Stakeholdery dělíme na: 

 Vnitřní (zaměstnanci, manažeři, vlastníci) 

 Vnější (zákazníci, dodavatelé, obchodní partneři, věřitelé, místní samospráva, 

vláda a lidé žijící v okolí firmy). [12] 

Je mnoho důvodů, proč se zabývat zájmy a pocity stakeholderů. Je jich mnohem víc, 

než se na první pohled může zdát. Některé jsou významnější, jiné jsou spíš podružné. 

Obecně platí, že větší význam má problematika stakeholderů pro velké firmy ve smyslu 

obratu a zisku a/nebo firmy s velkým množství zaměstnanců a/nebo firmy prodávající své 

produkty a služby koncovým zákazníkům. Problém s přístupem ke stakeholderům je často 

ten, že negativní nebo pozitivní přístup se promítne do konkrétních důsledků pro firmu až 

se zpožděním, které někdy může trvat i řadu let (i v závislosti na délce životního cyklu 

výrobků, které firma nabízí). [12] 

Požadavky stakeholderů se odlišují podle toho, o jakou skupinu stakeholderů jde. 

Jedno však platí pro všechny skupiny – stakeholdeři od naší firmy čekají férové jednání a 

dodržování zákonů, což jsou bohužel oblasti, ve kterých má řada firem významné rezervy. 

Jaké jsou zájmy nejdůležitějších jednotlivých stakeholderů (vyjma onoho férového jednání 

a dodržování zákonů, kde je obzvláště dobré zdůraznit, že u zaměstnanců se tím myslí 

zejména zákoník práce), najdeme v přiložené tabulce. [12] 
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Identifikace a vymezení nejdůležitějších zájmových skupin a jejich očekávání: 

Stakeholders Očekávané hodnoty stakeholders vůči podniku 

Vlastníci Vysoké prodeje 

Management Vlastní kariérní rozvoj, dobré platové ohodnocení 

Zaměstnanci Zvyšování mezd, zajištění pracovních pozic, osobnostní rozvoj 

Zákazníci Kompletní a důvěryhodné informace 

Dodavatelé Trvalý odbyt: dodržování podmínek kontraktu, profesionální vztahy 

Konkurenti Snížení konkurenceschopnosti, znalost marketingových dat konkurentů 

Vláda Dodržování legislativy a etiky 

Média Využití situace ve společnosti pro zvýšení poptávky o vlastních 

produktech 

Nátlakové 

skupiny 

Vyvíjet tlak na společnost v oblasti životního prostředí, zamezit 

používání škodlivých látek ve výrobě 

Tabulka 1: Nejdůležitější zájmové skupiny a jejich očekávané hodnoty 

2.3.2  Rozdělení stakeholderů 

Organizace musí rozpoznat, kteří ze stakeholderů jsou pro její chod nejvýznamnější. 

Pokud chce firma určit své klíčové stakeholdery, měla by si umět odpovědět na tyto 

otázky: 

 Kdo jsou Vaši stakeholdeři? 

 Jaký mají vliv na Vaší firmě? 

 Co od Vás očekávají? 

 Kteří z nich jsou opravdu klíčoví? 
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Na stakeholdery je pohlíženo ze dvou stran: 

 Velikost vlivu stakeholdera na organizaci (malý, velký) 

 Velikost zájmu stakeholdera o organizaci (malý velký) 

 

K určení klíčových stakeholderů může firmě posloužit tzv. matice stakeholderů, viz 

Tabulka 2. 

 

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

doporučuje jiný způsob jednání. [5] 

 

Z
á
je

m
 

V
y
so

k
ý

 

Průběžně informovat Vést dialog a zapojit 

N
íz

k
ý

 Odpovídat na otázky Zjišťovat spokojenost 

 Malý Velký 

Vliv 

Tabulka 2: Matice stakeholderů [5] 

 

Klíčovými stakeholdeřy jsou ti, kteří mají velký vliv a zároveň také velký zájem o 

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

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

jsou zbývající varianty přístupu organizace k stakeholderů. Se stakeholdeřy, kteří mají 

nízký zájem o firmu a malý vliv, pak by s těmito osobami měla firma přiměřeně 

komunikovat a spíše jen odpovídat na otázky. 
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Pro získání informací o míře zapojení dané zainteresované skupiny, jsou využívány 

tyto nástroje: 

 Zpětná vazba: 

- Anketa 

- Dotazníkové šetření 

- On-line formuláře 

- Telefonní podpora 

- Help desk 

- Box na návrhy a připomínky 

- Tzv. návratka (formulář pro sdělení názoru) 

- Průzkum trhu 

 Dialog: 

- Poradní výbor 

- Individuální jednání 

- Pracovní skupina 

- Účast na rozhodovacím procesu 

- Organizace společných projektů 



Zdeňka Dobřanská: Sociální zodpovědnost těžebních firem 

2013    15 

3 Vybrané těžební společnosti v Ústeckém kraji a jejich 

přístup k CSR 

V této kapitole se seznámíme s těžebními společnostmi působících na Chomutovsku a 

zaměříme se na jejich přístup k CSR v enviromentální oblasti. 

3.1 Severočeské doly a.s. 

 

3.1.1 O společnosti Severočeské doly 

Severočeské doly a. s. jsou největší společností zabývající se těžbou hnědého uhlí 

v ČR. Společnost vznikla 1. ledna 1994 spojením Dolů Nástup Tušimice a Dolů Bílina.  

SD a. s. se zabývají těžbou, úpravou a odbytem hnědého uhlí a doprovodných surovin. 

Působí v Severočeské hnědouhelné pánvi. V roce 2011 dosáhly odbytové těžby 25, 144 

mil. tun, což představuje 53,73 % z produkce uhlí ČR. [13] 

Jediným akcionářem a zároveň největším odběratelem je elektrárenská společnost 

ČEZ, a.s. Severočeské doly a.s. jsou stabilně hospodařící a úspěšnou firmou, významnou 

pro rozvoj oboru i regionu, s tradiční firemní kulturou, pro kterou je charakteristická 

otevřenost a solidnost vůči obchodním partnerům, veřejnosti, zaměstnancům a  

akcionářům. [13] 

Součástí firemní strategie je komunikace s obcemi a veřejností v okolí dolů, vytváření 

pozitivního jména společnosti a zajišťování dlouhodobě udržitelné pozice subjektu, který 

ovlivňuje svojí činností život ve svém okolí. Společnost jedná transparentně a 

konstruktivně o současných a budoucích aktivitách se všemi zainteresovanými subjekty. 

Klade důraz na komunikaci s okolím, zjišťuje její zpětnou vazbu pro rozvoj partnerské 

spolupráce. [13] 
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3.1.2 Společnost SD a její přístup k CSR 

Ochrana životního prostředí je pro společnost SD jednou z významných priorit a 

náklady na ochranu životního prostředí každoročně dosahují částky téměř 500 milionů Kč. 

Společnost se snaží o minimalizaci negativních vlivů těžby a zpracování uhlí na životní 

prostředí a v případě, že již k nějakým negativním vlivům došlo, vyvíjí snahu o jejich 

maximálně rychlé napravení [13] 

Báňské řešení je prvním stupněm, kde se rozhoduje o vlivu na životní prostředí. V něm 

se určuje postup lomu a rozhoduje o záborech pozemků a narušení vodního režimu, o 

ukládání skrývkových zemin na výsypky a o založení a době provozu vnějších výsypek. 

Snaha je vždy co nejvíce a co nejdříve uložit maximum těchto zemin do vyrubaných 

prostor. V báňském řešení se také rozhoduje o tom, jak budou úrodné a zúrodnění schopné 

zeminy těženy a kam budou ukládány, aby se co nejvíce usnadnilo jejich pozdější využití. 

Určuje se tvar výsypek i zbytkové jámy a rozhoduje se tedy v hlavních rysech o budoucím 

uspořádání krajiny. Určuje se technologické vybavení a rozhoduje se také o tom, jaké 

budou náklady na budoucí technické rekultivace. Báňské řešení je zpracováno až do 

skončení životnosti dolu. [13] 

Provozem povrchových lomů dochází ke znečišťování ovzduší a to především 

polétavým prachem. Společnost SD se snaží o to, aby docházelo k co nejnižšímu možnému 

znečištění. V roce 2006 byly pro snížení prašnosti mimo jiné instalovány další průmyslové 

vysavače prachu a skrápěcí jednotka Mini–Jet pro snížení prašnosti zpracovávaného uhlí. 

Dále byla realizována akce „Regulace nákladní automobilové dopravy na maloprodej 

Úpravna uhlí Ledvice pomocí světelného signalizačního zařízení“, která umožní vyloučení 

odstavování nákladních vozidel čekajících na uhlí mezi rodinnými domky v obci 

Chotějovice a zamezí obtěžování obyvatel nadměrným hlukem z motorů a emisemi z 

výfukových plynů. V obcích dotčených těžbou jsou umístěny měřící stanice zajišťující 

kontinuální měření imisí prachu, zejména suspendovaných částic frakce PM10,s dálkovým 

přenosem dat, provozované nezávislou akreditovanou laboratoří. Výsledky měření jsou 

dotčeným obcím měsíčně poskytovány.[13] 
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V obcích z okolí lomů se monitoring prašnosti rozšířil o další monitorovací stanice v 

obcích Droužkovice, Málkov a Lom. Monitorováním úrovně koncentrací suspendovaných 

částic PM10 v ovzduší jsou získávány informace o imisní situaci v okolí těžebního 

prostoru a intravilánech obcí s tímto prostorem sousedících. Došlo k modernizaci 

monitorovacích stanic o doprovodné veličiny potřebné pro hlubší analýzu imisní situace - 

směr větru, rychlost větru, teplota, vlhkost, intenzita srážek.[13] 

Na Doly Nástup Tušimice byla realizována stavba Odprášení budovy ÚDUT II, která 

svým významem přispěje k zlepšení kvality pracovního prostředí v objektu drtírny. 

Účinnost této jednotky minimalizuje znečištění ovzduší prachovými částicemi v okolí 

těžebního prostoru a přilehlých obcí. V obcích je prašnost také ovlivňována provozem 

lokálních topenišť. [13] 

SD se také snaží snižovat míru hluku, jejímž zdrojem je v lomech především provoz 

dálkové pasové dopravy a dále provoz velkostrojové techniky a doplňkové mechanizace. 

Pro šíření hluku je rozhodující vzdálenost zdroje a tvar terénu. V roce 2006 byly v obci 

Ledvice prodlouženy dvě stávající protihlukové stěny, stěna u skládky mouru a stěna u 

kolejiště Úpravny uhlí Ledvice. Pro zjišťování hladin hluku je prováděn jeho monitoring 

ve všech dotčených obcích. Měření provádí nezávislá akreditovaná laboratoř a výsledky 

jsou v měsíčních intervalech obcím předávány. V obcích je hladina hluku ovlivňována také 

provozem automobilové a železniční dopravy, spojené s odbytem uhlí. Monitoring hladin 

hluku v okolí lomů se rozšířil o další monitorovací místa v obcích Droužkovice a Lom. 

Měření provádí nezávislá akreditovaná laboratoř a výsledky jsou v měsíčních intervalech 

obcím předávány.[13] 

Ve společnosti SD je aplikován proces integrované prevence a omezování znečištění 

(Integrated Pollution Prevention and Control - IPPC), který byl implementován do 

právního řádu České republiky 1. 1. 2003. Tento proces si klade za cíl celkové zlepšení 

kvality životního prostředí a dosažení vyššího stupně ochrany životního prostředí jako 

celku. Prevence znečištění sleduje minimalizaci vlivů na životní prostředí, zamezení 

přenosu znečištění a podporu environmentálních přístupů v řízení podniků. Povinnosti 

provozovatelů zařízení stanoví zákon o integrované prevenci č. 76/2002 Sb. ve znění 

pozdějších novel a související předpisy. Ve skupině Severočeské doly se zákon o 
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integrovaném povolení vztahuje na Skládku Tušimice a.s., které bylo integrované povolení 

vydáno v listopadu 2006.[13] 

Během celého loňského roku byla výkonnou posilou přispívající k čistšímu 

pracovnímu prostředí zaměstnanců Provozu lom cisterna na podvozku kloubového dampru 

Caterpillar 730. Díky obrovskému objemu a širokému záběru trysek zkrápěla v 

nepřetržitém provoze nezpevněné šachetní komunikace a podstatným způsobem tak 

snižovala prašnost vznikající při těžbě. [13] 

Ochrana ovzduší je součástí dlouhodobé strategie Severočeských dolů. K opatřením 

eliminujícím prašnost patří vysazovaní protiprašných pásů, rychlé osévání ploch 

uvolněných důlními provozy pro následnou rekultivaci a zkrápění přesypů pásových 

dopravníků vodní mlhou. Zvláštní péče při snižování prašnosti je věnována skládkám uhlí 

a uhelného mouru nebo úpravárenským provozům.[13] 

O zkrápění dopravních komunikací v důlních provozech se v DB stará pět cisteren na 

podvozcích nákladních tater s objemem nádrže zhruba 8 tis. litrů. Od roku 2009 se do boje 

proti prachu zapojila také nová výkonná cisterna Caterpillar s kapacitou nádrže 22 tis. litrů 

(viz Příloha 2) a šesti možnostmi nastavení směru a intenzity kropení z trysek. Cisterna 

Caterpillar má také vodní dělo pro zmáhání zápar. Nová cisterna se osvědčila, a proto by se 

měla letos v DB objevit další s obdobně velkým objemem nádrže. [13] 

Kromě cest se v lomu Bílina zkrápí také 16 přesypů pásových dopravníků vedoucích z 

lomu do úpravny uhlí, další 4 přesypy začnou zkrápět po skončení zimního období. Navíc 

zde připravují zkušebně osadit zkrápěcím zařízením i rýpadlo. Vodní mlha by zde 

snižovala prašnost na všech přesypech včetně kolesa. [13] 

Také je třeba dbát na čistotu vod. Technologie postupu čištěné vody je závislá na 

durhu upravovaných vod. V roce 2006 byl ukončen roční zkušební provoz modernizované 

čistírny důlních vod v Dolech Nástup Tušimice a rozhodnutím vodoprávního úřadu byla 

čistírna uvedena do trvalého provozu. Modernizace čistírny důlních vod umožnila zvýšení 

výkonu z původních 40 l/s na 80 l/s a nainstalováním odmanganovacích filtrů bylo 

zajištěno odstranění manganu. Dále byla provedena úprava vyrovnávací nádrže surových 

důlních vod umožňující čistění nádrže od sedimentů za provozu. Byla také rekonstruována 

a modernizována čistírna odpadních vod v Tušimicích. Sledování kvality vypouštěných 

vod provádí průběžně vlastní laboratoř, která je držitelem osvědčení o správné činnosti a je 
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registrována Střediskem pro posuzování způsobilosti laboratoří Výzkumného ústavu 

vodohospodářského T. G. Masaryka ASLAB pod registračním číslem 4094, osvědčení č. 

281 platné do 31. 12. 2008. Sledována je zejména kvalita a množství vypouštěných vod. 

Výsledky potvrzují dodržování podmínek stanovených v rozhodnutích příslušných 

vodoprávních orgánů. [13] 

V areálu DNT byla vybudována nová retenční nádrž důlních vod o maximální kapacitě 

160 000 m3, která slouží jak pro akumulaci potřebného množství vody pro zajištění 

minimálního průtoku vodotečí Hutná v obci Březno, tak k ochraně přilehlých obcí a 

vodoteče Hutná před povodňovými stavy. Dále byla provedena rekonstrukce a 

modernizace recirkulační čistírny odpadních vod, která zvýšila kapacitu a kvalitu čištěné 

odpadní vody. Veškeré vypouštěné odpadní a důlní vody splňují podmínky dané 

vodoprávními úřady. [13] 

Dále společnost vynakládá značné finanční částky na rekultivaci zasažených území a 

snaží se o minimalizaci a eliminaci vlivů těžby na životní prostředí. Zároveň v průběhu 

každého roku tvoří rezervu na zahlazení následků hornické činnosti po ukončení těžby. V 

dlouhodobé perspektivě vytváří nejen koncepční a technologické, ale i finanční 

předpoklady pro to, aby v budoucnosti – po vyuhlení lokality – předala celé území dotčené 

těžbou ve stavu odpovídajícím zásadám ochrany životního prostředí a potřebám regionu. 

Projektová příprava akcí je zpracována v souladu se schváleným Plánem otvírky, přípravy 

a dobývání a Souhrnným plánem sanace a rekultivace. Strategie rekultivačních plánů 

vychází z cíle odclonit těžební a výsypkové prostory od dotčených měst a obcí pomocí 

zelených zón, které jsou vytvořeny tak, aby snižovaly negativní projevy báňské činnosti, a 

z tvorby nové krajiny na plochách, které báňský provoz již opustil.[13] 
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Obrázek 1: Rekultivace – výhled do roku 2050 [ha] 

Plochy [ha] % 

zemědělské 3 325,32 25,30% 

lesnické 5 624,62 42,70% 

vodní 2 244,32 17,00 

ostatní 1 973,81 15,00 

Celkem 13 168,07 100,00% 

 

 

3.2 KERAMOST, a.s. 

   

3.2.1 O společnosti KERAMOST, a.s.  

Sídlem ředitelství akciové společnosti KERAMOST, a.s. město Most. Tato vznikala 

postupem času spojením jednotlivých malých soukromých výroben a těžeben, které v 

průběhu několika desetiletí vytvořily dnešní akciovou společnost. S postupující expanzí 

firmy a racionalizací řízení byl vybudován moderní objekt na okraji města ve výhodné 

poloze s odpovídajícími prostory i zázemím. V něm působí ředitelství společnosti od 1. 1. 

1978 dodnes. Byla zachována zásada ponechat sídlo firmy v centru severočeské pánevní 
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oblasti, neboť je s ní spjato řadou aktivit. Sídlo je také v optimální vzdálenosti k většině 

svých podřízených složek - závodů i těžeben a má také vhodné napojení na instituce státní 

i odborné správy. [14] 

Společnost byla založena 1. 1. 1994 transformováním bývalého státního podniku 

Severočeské keramické závody Most. Tradice výroby keramického zboží sahá do období 

kolem roku 1880, kdy právní předchůdci akciové společnosti KERAMOST již využívali 

jednak surovinové zdroje v regionu a jednak nacházeli odbytiště pro své produkty v 

mohutně se rozvíjejícím průmyslu severních Čech. To se týkalo především šamotových 

výrobků, kameniny, kaolinu a později také bentonitu. Obchodem s těmito surovinami se 

firma zabývá dodnes. [14] 

Společnost KERAMOST má tyto odštěpné závody a provozy: 

 KERACLAY, a.s. (společnost působí na území Středočeského kraje)  

 KERAKAOLIN, a.s. (společnost působí na Chomutovsku) 

Vznik závodu KERAKAOLIN s místem působnosti Kadaň se datuje do období kolem 

roku 1880. Kadaňský kaolin se stal pro svoji kvalitu velice vyhledávanou surovinou. Po 

vyčerpání původních ložisek byl zpracováván kaolin z dolu Merkur. V roce 2003 byla 

zahájena těžba v novém ložisku Rokle, které se nachází nedaleko Kadaně a poskytuje 

kvalitní kaolin vyhledávaný především výrobci papíru, nátěrových hmot a dalších produktů 

pro svoji vysokou bělost a nízkou abrazivitu.  Kvalita suroviny je technologickým 

postupem a permanentní důslednou kontrolou jeho průběhu dokonale zhodnocena a kaolin 

je proto vyhledávaným produktem ve výrobkovém portfoliu společnosti. [14] 

Obrázek 2: Lom Rokle u Kadaně 
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Společnost KERAMOST se řadí k firmám, které uplatňují ve svém obchodním jednání 

všechny zásady společenské odpovědnosti.  Společnost se snaží o prostřednictvím svého 

působení v oblasti environmentální o redukci emisí CO2. Navázáním dlouhodobé 

spolupráce s Nadací Partnerství a díky finanční podpoře byla vydána brožura ,,Jak se sází 

strom“. [14] 

Hlavním cílem Nadace Partnerství (viz Obrázek 3)je pomáhat lidem v ochraně a 

zlepšování životního prostředí. Během 20 let své existence podpořila prostřednictvím 

nadačních příspěvků ve výši přes 238 miliónů korun 2 722 projektů. I když společnost 

KERAMOST, a.s. se již ve své přímé těžební činnosti řídí ekologickými normami, 

rozhodla se nad rámec toho finančně podpořit vydání brožury ,, Jak se sází strom“. 

Očekávaný výtěžek z prodeje bude věnován na výsadbu a ochranu stromů v České 

republice. Společnost se tak snaží kompenzovat emise oxidu uhličitého, předcházet 

změnám klimatu a vytvářet prostor pro volně žijící živočichy. V brožuře se dočtete, jak 

správně vysadit strom tak, aby dobře rostl a aby se z něj mohly těšit i další generace. 

Důležité je znát nejen technologii výsadby, ale i vědět, kam můžeme strom vysadit, jaký 

druh zvolit, že je v krajině nutné strom chránit proti okusu zvěří a ve městě zase proti 

vandalismu lidí. Dočteme se v ní také, jaké má strom ve městě či v krajině funkce nebo jak 

zapojit do výsadby širokou veřejnost. [14] 

 

Obrázek 3: Nadace Partnerství 
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4 Návrhy a doporučení 

4.1 Návrhy a doporučení – Severočeské doly a.s. 

Společnost Severočeské doly svou činností velice ovlivňuje okolní životní prostředí. 

Zásahy, které provádí v přírodě, se však snaží mnoha dostupnými způsoby napravovat. SD 

je společnost, která má dostatečné množství prostředků na to, aby mohla zajistit nápravu a 

tím si získat pozitivní přístup ke všem svým stakeholders. 

SD by měla začít vice investovat do mediálních prostředků a sdělovat svému okolí, 

jakým způsobem se snaží snižovat dopad své činnosti v okolí a zároveň připomenout 

svému okolí, že těžba uhlí je pro společnost velice důležitá a nepostradatelná.  

Také je dobré mít ve společnosti implementovaný management životního prostředí do 

managementu podniku. Společnost, která zavedla systém managementu ochrany životního 

prostředí, může dosáhnout významné konkurenční výhody. Z implementace mohou být 

získávány významné ekonomické výhody. To lze využít za účelem prezentace hodnoty 

podniku ve vztahu k zainteresovaným stranám, zejména k akcionářům. To pak poskytuje 

firmě možnost spojit environmentální cíle a plány s konkrétními finančními výsledky, tak 

aby bylo zajištěno, že prostředky jsou určené tam, kde přinášejí největší zisk jak v oblasti 

finanční, tak i v oblasti životního prostředí. 

Trvalé zlepšování je základním principem systémů managementu ochrany životního 

prostředí. Jako příklad účinného systému managementu životního prostředí lze uvést 

normu ISO 14001 nebo EMAS II. [15] 
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4.2 Návrhy a doporučení – KERAMOST, a.s. 

KERAMOST by měla začít vice investovat do mediálních prostředků v souvislosti 

s tím, že podniká kroky k nápravě následků, které způsobila v přírodě její působností. Také 

implementováním managementu životního prostředí do managementu podniku, může 

společnost dosáhnout významné konkurenční výhody. Z implementace mohou být 

získávány významné ekonomické výhody a na stakeholders to může mít pozitivní vliv 

v tom, že se firma snaží transparentní působnosti vzhledem k dopadu na životní prostředí.. 

Také je dobré se účastnit např. vyhlašování v programech Národních cen.  

Obrázek 4: Národní cena ČR 

 

 

5 Závěr 

Bakalářská práce definuje strategický záměr CSR, popisuje všechny tři oblasti 

působení CSR a efekt v podobě zvýšení konkurenceschopnosti firmy.  

V první kapitole se seznámíme se základní myšlenkou CSR. Jak lidé vnímají vztah 

mezi CSR a povinností firem tyto zásady dodržovat. Proč by se měly firmy snažit o 

dodržování zásad CSR a co by jim to mohlo přinést. Seznámíme se s nejznámějšími 

definicemi CSR. 

V druhé kapitole se seznámíme s teorií ohledně CSR a dozvíme se o jejím historickém 

vývoji na území ČR a ve světě. Dozvíme se to, že jako u všech nových myšlenek byli 

někteří průkopníky v zavedení a dodržování strategie CSR, ale jiní se s touto myšlenkou 

nechtěli ztotožnit, protože zastávaly názor, že hlavní podstatou působení firmy je 

maximalizace zisku. V druhé kapitole se také seznámíme se všemi oblastmi (tzv. pilíři), a 
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to je oblast ekonomická, sociální a environmentální. Definujeme si podstatu těchto pilířů a 

možnosti, jakým by mohly být dosahovány. Dozvíme se, kdo jsou to stakeholdeři a jakou 

hrají roli v oblasti CSR. 

V třetí kapitole se seznámíme s vybranými těžebními společnostmi a jejich přístupem 

k CSR v oblasti environmentální. Vybranými společnostmi jsou Severočeské doly, a.s. a 

firmy KERAMOST, a.s. a KERAKAOLIN, a.s. 

Ve čtvrté kapitole se seznámíme s hodnocením přístupů vybraných společností k CSR 

a vyvodíme z dostupných informací návrhy a doporučení na případné zlepšení v oblasti 

environmentální. 

Proč by měly podnikatelské subjekty začleňovat koncept CSR do své firemní 

strategie? Podnikatelské subjekty mají v rámci své činnosti v rukách velkou moc a 

společenská odpovědnost by měla být protiváhou k této moci. Tyto firmy mají zpravidla 

jistější dlouhodobý zisk a pro akcionáře mohou zvýšit ceny akcií. Mají k dispozici nemalé 

finanční prostředky, které mohou vynakládat na zlepšení životního prostředí. Mohou 

pomoci řešit obtížné společenské problémy. 

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

maximalizace zisku a mnoho aktivit v oblasti CSR nepokrývá jejich náklady. Smysl aktivit 

CSR z ekonomického hlediska je zdůvodňován konkurenční výhodou pro firmy .Tyto 

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

Z morálního hlediska jde o uvědomění si firem, že dosažený zisk, jde na vrub prostředí, ve 

kterém se pohybují a rozvíjejí své aktivity. 
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Seznam použitých zkratek 

Tuzemské 

CSR     Společenská odpovědnost firem 

ČR     Česká republika 

EU     Evropská unie 

Např.     Například 

SD a. s.     Severočeské doly a. s. 

Tzv.     Takzvaný 

 

Cizojazyčné 

CSR     Corporate social Responsibility 

IPPC     Integrated Pollution Prevention and Control 
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Příloha 1:Zkrápění vodou - výkonná cisterna Caterpillar s kapacitou nádrže 22 tis. litrů 

 

 

 

 

 


