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ABSTRAKT  

Cílem diplomové práce je popsat aktuální stav ve vyuţívání konceptu společenské 

odpovědnosti organizací v podnikovém prostředí Moravskoslezského kraje a na jeho základě 

definovat návrhy vedoucí ke zlepšení situace ve firmě VOKD, a.s. 

První kapitola popisuje problematiku společenské odpovědnosti. Druhá kapitola obsahuje cíle 

práce, hypotézy, metody a postupy, které byly pouţity při analýze vyuţívání společenské 

odpovědnosti. Třetí kapitola zahrnuje hlavní výsledky analýzy, verifikaci hypotéz a základní 

informace o VOKD, a.s. Dále popisuje současný stav této firmy v oblasti společenské 

odpovědnosti a návrhy na zlepšení pro tuto organizaci.  Čtvrtá kapitola obsahuje celkové 

shrnutí diplomové práce. 

 

KLÍČOVÁ SLOVA 

Společenská odpovědnost organizací, stakeholders, kvalitativní průzkum, kvantitativní 

průzkum. 

 

ABSTRACT 

The aim of this thesis is to describe the current state of the use of the concept of Corporate 

Social Responsibility in the business environment Moravian-Silesian region and, on the basis 

of this, define suggestions to improve the situation in the company VOKD, a.s.  

The first chapter describes issue of social responsibility. The second chapter contains the aims 

of the work, hypotheses, methods and procedures that were used in the analysis of the use of 

social responsibility. The third chapter covers the main results of the analysis, verification of 

hypotheses and basic information about VOKD, a.s. It also describes current state of this 

company in the field of social responsibility and suggestions for improvement for this 

organization. The fourth chapter contains a summary of the thesis. 
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SEZNAM POUŢITÝCH ZKRATEK 

 

3P  People – profit – planet (strategie lidé – zisk – planeta) 

AS  Assurance Standard (Standard záruky udrţitelnosti) 

BE  Business Ethics (Podnikatelská etika) 

BOZP  Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

CC  Corporate Citizenship (Firemní občanství) 

CSP  Corporate Social Performance (Společenský výkon organizací) 

CSR  Corporate Social Responsibility (Společenská odpovědnost organizací) 

CSR2  Corporate Social Responsiveness 

CSV  Creating Shared Value (Navyšování společenského prospěchu) 

ČR  Česká republika 

EMS  Environmentální systém managementu 

EU  Evropská unie 

GRI  Global Reporting Iniciative (Nezávislá mezinárodní instituce) 

HACCP Systém kritických bodů 

IMS  Integrovaný systém managementu 

LBG  London Benchmarking Group (Metodika hodnocení firemního dárcovství) 

MSK  Moravskoslezský kraj 

NBÚ  Národní bezpečnostní úřad 

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

hospodářskou spolupráci a rozvoj) 

OSN  Organizace spojených národů 

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

ŘLZ  Řízení lidských zdrojů 

SA  Social Accountability (Sociální odpovědnost) 

SAN  Social audit network (Sociální audit) 

VV  Vrcholové vedení 

ŢP  Ţivotní prostředí 
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ÚVOD 

 

Díky změnám v ţebříčku hodnot lidí, je kvalita ţivota neustále více spojována s nehmotnými 

hodnotami, jako zdraví, čisté ţivotní prostředí nebo vlídné jednání s místní komunitou. [2] 

Proto jiţ v současné době nejsou organizace chápany jen jako producenti výrobků, ale 

veřejnost od nich očekává mnohem víc, a to, ţe se budou chovat odpovědně. Zda firma je 

nebo není společensky odpovědná, ovlivňuje nejen její postavení na trhu, ale také 

konkurenceschopnost. Proto se společenská odpovědnost organizací (dále jen CSR) stává 

důleţitou součástí podnikatelských činností a je na ni kladen velký důraz. Důkazem je i to, ţe 

společenská odpovědnost uţ není v současnosti doménou pouze velkých organizací, ale 

aktivně se do této oblasti čím dál tím více zapojují i malé organizace. 

 

Motivem pro vytvoření diplomové práce na toto téma bylo především to, ţe se jedná o 

aktuální oblast podnikání. I kdyţ uţ tu společenská odpovědnost byla dříve, organizace, 

především v České republice tento koncept začaly aktivně vyuţívat teprve před pár lety. 

Postupně byly vytvořeny mnohé publikace, normy a postupy týkající se této oblasti, byla 

prováděna různá šetření a průzkumy. Aby byl tento koncept rozšířen do většiny našich 

podniků a firem, musí se udělat ještě mnoho realizačních kroků.  

 

Tyto skutečnosti vedly k rozhodnutí realizovat dílčí průzkum a přispět tak zjištěními k posunu 

v této oblasti a v rámci diplomové práce nápomoci k dalšímu rozvoji problematiky CSR. 

 

Tato diplomová práce se tak zaměřuje na problematiku společenské odpovědnosti 

prostřednictvím konkrétní analýzy, která zkoumá význam a vyuţívání tohoto konceptu 

podnikatelskými subjekty v Moravskoslezském kraji. Výsledky analýzy budou vyhodnoceny 

a na jejich základě budou navrţena řešení vedoucí ke zlepšení situace ve společnosti VOKD, 

a.s. 
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Teoretická část 

1 CSR JAKO VÝZNAMNÁ SOUČÁST PODNIKOVÉHO ŘÍZENÍ 

V TUZEMSKU A ZAHRANIČÍ  
 

1.1 Historický vývoj CSR 

 

V dnešním světě vnímá veřejný sektor společenskou odpovědnost organizací jako něco 

unikátního a nového. Ale je tento termín zcela nový, nebo tady byl tento koncept roky a pouze 

nebyl nazýván CSR? 

Teoretikové managementu se začali zabývat koncepcí společenské odpovědnosti zhruba od 

poloviny 20. století. Tuto koncepci jiţ však dříve vyuţíval v České republice (dále jen ČR) 

podnikatel Tomáš Baťa. Jak se tedy společenská odpovědnost vyvíjela, je stručně popsáno 

níţe. [1], [6] 

 Začátek 20. století, Tomáš Baťa 

Tomáš Baťa se rozhodl podnikat pro ostatní, pro lidi, pro obyvatelé Zlína. Finanční 

kapitál, který by získal, byl jen vedlejším efektem jeho rozhodnutí. Sám si určil, ţe 

chce slouţit ostatním a dát jim to nejlepší. Úspěch jeho firmy pramenil z odborně 

vzdělaných a vyškolených zaměstnanců, jeţ dokonale ovládali znalosti prodávaného 

zboţí, zákazníků, jejich současných a budoucích potřeb, psychologie prodeje a 

obchodu. [6] 

 

 1953 - Howard R. Bowen 

V tomto roce vydal knihu „Social Responsibilities of the Businessman“, v níţ 

definoval CSR následovně:  

„Jedná se o závazky podnikatele uskutečňovat takové postupy, přijímat taková 

rozhodnutí nebo následovat takový směr jednání, který je z hlediska cílů a hodnot naší 

společnosti žádoucí.“ [5] 

 

 60. – 70. léta 20. století 

Definice Howarda R. Bowena byla postupně doplněna a zpřesněna o názor, ţe: 

„organizace, které naplňují pouze legislativní požadavky nelze považovat za 

společensky odpovědné“. [1] 
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 1979 -Archie B. Carroll 

Vytvořil definici CSR, která se skládá ze čtyř základních pilířů: ekonomického, 

etického, legislativního a filantropického. Později Carroll vytvořil model pyramidy 

CSR (viz. Obr. č. 1). Základem této pyramidy je ekonomický pilíř (základ, o který se 

všichni opírají) a na něm jsou postaveny vzestupně legislativní, etický a filantropický 

pilíř. Carroll dal jasně najevo, ţe podniky by neměly tyto pilíře plnit jeden po druhém, 

ale měly by být vykonávány najednou a za všech okolností. [7], [8] 

 

    Obr. č. 1 Carrollova pyramida CSR [8] 

 Ekonomický pilíř – je potřebný a jeho cílem je být ziskový. 

 Legislativní – je potřebný a cílem je dodrţování zákona. 

 Etický – je očekáván a cílem je chovat se eticky. 

 Filantropický – je ţádoucí a cílem je být „dobrým občanem“. 

 

 1984 - Edward Freeman 

Vyslovil stakeholderskou koncepci, jeţ definovala nejdůleţitější skupiny, které mají 

na podnik vliv. To značně pomohlo manaţerům při rozhodování, vůči komu mají být 

odpovědní. [1] 

 

 1996 -  Jacques Delors 

Delors dal podnět ke vzniku CSR Europe (evropská expertní centrála). Tato centrála 

měla za cíl „pomoct podnikům dosáhnout zisku, dlouhodobě udržitelného rozvoje a 

rozvoje lidského kapitálu tím, že zakotví CSR do svých podnikatelských zvyklostí“. [1] 
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 2001 – Evropská komise 

V roce 2001 vydává komise tzv. Zelenou knihu. Tato kniha měla za cíl zahájit diskusi 

o tom, jak Evropská unie (dále jen EU) můţe podporovat sociální odpovědnost na 

mezinárodní či evropské úrovni. Dále se zabývá tím, jak co nejlépe vyuţít stávajících 

zkušeností pro větší transparentnost a zlepšit spolehlivost hodnocení. Tato kniha také 

obsahuje první evropskou definici CSR, jeţ je konkrétněji popsána v následující 

podkapitole. [1], [9] 

 

 2011 – Evropská komise 

Evropská komise předkládá ve sdělení „Obnovená strategie EU k CSR“ novou 

zjednodušenou definici sociální odpovědnosti organizací: „ Odpovědnost podniků za 

dopad jejich činnosti na společnost“. Toto sdělení také definuje, co musí firma udělat, 

aby naplnila tuto definici a jak mohou organizace těţit ze sociální odpovědnosti. [26] 

 

1.2 Definice CSR včetně vymezení základních pojmů s tím souvisejících 

 

Koncept společenské odpovědnosti firem je velmi rozmanitý, zaloţen na dobrovolnosti a 

tudíţ nemá přesně vymezeny hranice působnosti. Proto se setkáváme s mnoha různými 

definicemi CSR (Corporate Social Responsibility) a zatím neexistuje ţádná jednotná 

celosvětová definice. Nejpouţívanější z nich jsou uvedeny v následujícím textu. [1], [2] 

 

„ CSR je dobrovolné integrování sociálních a ekologických hledisek do každodenních 

firemních operací a interakcí s firemními stakeholders.“  

 Evropská Unie (Zelená kniha). [9] 

  

„ Společenská odpovědnost je odpovědnost organizace za dopady jejich rozhodnutí a aktivit 

na společnost a životní prostředí prostřednictvím transparentního etického chování, které: 

- přispívá k udržitelnému rozvoji, zdraví a dobrým životním podmínkám ve společnosti, 

- bere v úvahu očekávání zainteresovaných stran, 

- je v souladu s příslušnou legislativou a mezinárodními standardy, 

- je integrováno v rámci celé organizace a uplatňováno v jejich vztazích.“ 

    ČSN ISO 26000:2011. [10] 
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„ 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. [2] 

 

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

a společenských očekávání.“ 

               Business for Social Responsibility. [2] 

 

Jak si lze povšimnout, většina definic CSR chce, aby se podniky chovaly odpovědně 

k zaměstnancům, zákazníkům, místním komunitám, ţivotnímu prostředí (dále jen ŢP) apod. 

Jsou také formulovány značně obecně, aby vytvářely co moţná největší prostor pro tvůrčí 

aplikace v rámci konceptu CSR. [1], [2] 

 

Základní pojmy související s CSR: 

 

Etika v podnikání  

Aby byly organizace konkurenceschopné, musí nabízet nejen kvalitu svých výrobků a sluţeb, 

ale také musí vycházet z trvale platných etických principů, jeţ vedou k harmonii mezi lidmi a 

přírodou. V dnešní podnikatelské sféře zaznamenává etika výrazný rozmach. Organizace 

vytváří etické programy a etické kodexy, jenţ jsou zaloţeny na pravidlech čestnosti, integrity, 

spravedlnosti a dozoru. Z těchto pravidel vyplývá, ţe organizace se zajímá o druhé, o ţivotní 

prostředí a závazky, které berou v úvahu očekávání stakeholders. [3], [11] 

 

Trvale udrţitelný rozvoj  

Podle Národního programu posuzování shody lze udrţitelný rozvoj definovat následovně:  

„Je cíleným procesem změn v chování lidské společnosti, je založen na interakci a rovnováze 

pilířů ekonomického, environmentálního a sociálního; uspokojuje potřeby současné generace 

bez ohrožování možnosti budoucích generací uspokojovat své vlastní potřeby.“ [4] 

Tedy strategickým cílem udrţitelného rozvoje je sladění součinnosti ekonomického růstu, 

sociální spravedlnosti, odpovědnosti a environmentu. Dalo by se říci, ţe udrţitelný rozvoj a 

CSR jsou skoro totéţ, neboť jsou postaveny na stejných pilířích. Ale pravdou je, ţe 

společenská odpovědnost organizací je významnou součástí širokého proudu činností vedoucí 

k trvale udrţitelnému rozvoji. [3], [5] 
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Stakeholders 

Neboli zainteresované strany organizace, jsou významnou součástí konceptu CSR. Jak bylo 

zmíněno v podkapitole 1.1, v 80. letech 20. století byla vytvořena tzv. stakeholderská 

koncepce jeţ se výrazně zaslouţila o rozvoj společenské odpovědnosti. 

Stakeholders jsou chápáni jako jedinci, skupiny či organizace, jeţ přímo nebo nepřímo 

ovlivňují chod společnosti nebo jsou ovlivněni jejich chováním a fungováním. Mezi 

stakeholders např. zahrnujeme zákazníky, dodavatelé, média, mezinárodní organizace, 

vlastníky podniku atd. [2], [5] 

 

1.3 Principy CSR 

 

Společenská odpovědnost zahrnuje několik principů chování, jeţ jsou povaţovány za morální 

a správné v kontextu určité konkrétní situace. Tyto principy by se měly stát součástí strategie 

podniku a přispívat tak k udrţitelnému rozvoji a spokojenosti společnosti. Jak jiţ bylo 

zmíněno v podkapitole 1.2, pro CSR neexistuje jednotná definice. To samé platí i pro principy 

CSR, v různých publikacích jsou uváděny různé základní principy společenské odpovědnosti 

jako např. transparentnost, osobitost, autentičnost, důslednost, udrţitelnost, odpovědnost, 

etické chování, uspokojování potřeb zainteresovaných stran nebo pravidlo zákonnosti. [4], 

[10], [15], [16] 

Rozhodla jsem se podrobněji popsat následující: 

 

Transparentnost  

Je poţadavek na organizaci, aby byla vůči svým zainteresovaným stranám co nejvíce 

otevřená. To znamená, aby jasným, pravdivým a dostatečným způsobem zveřejnila svou 

politiku, rozhodnutí a aktivity, za které má odpovědnost a to včetně existujících a 

potencionálních dopadů na společnost a ŢP. Tyto informace by měly být poskytnuty včas, aby 

měly zainteresované strany moţnost správně posoudit situaci. Transparentnost je obzvlášť 

důleţitá pro externí uţivatele těchto informací neboť neznají detaily v pozadí a ani nemají 

takové znalosti o firmě jako interní uţivatelé. [10], [16] 

 

Odpovědnost 

Tento princip se týká organizací, které uznávají, ţe jejich činnost ovlivňuje nejen vnitřní ale i 

vnější prostředí a přebírají odpovědnost za důsledky své činnosti. Tato odpovědnost vyţaduje 
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rozvoj vhodných opatření na ochranu ŢP včetně podávání zpráv o činnostech firmy. Tyto 

zprávy by měly být zaloţeny na následujících poţadavcích: 

 srozumitelnost pro všechny zainteresované strany, 

 existence vztahu k uţivatelům informací, 

 spolehlivost co se týče přesnosti informací. [16] 

 

Osobitost a autentičnost 

Osobitost znamená, ţe firma dokáţe společnost zaujmout svým osobitým přístupem k věci, 

svou odlišností od ostatních a to především pomocí svých lidí. Autentičnost je, ţe firmě 

můţeme věřit, ţe její lidé a vedení jsou přesvědčeni o správnosti CSR. Autentičnost zahrnuje 

motivaci, osobní kvalitu či komunikaci. [15] 

 

Etické chování 

Tento princip definuje etické chování jako chování, které je v souladu s všeobecně 

uznávanými principy a mezinárodními standardy chování. Z toho vyplývá, ţe organizace 

v rámci etického chování má zájem o druhé, o ţivotní prostředí a zavazuje se k zohlednění 

zájmů zainteresovaných stran. [4], [10] 

 

Dobrovolnost a důslednost 

Organizace v rámci dobrovolnosti vyvíjejí aktivity, které jsou nad rámec jejich povinností 

stanovených platnou legislativou. Důslednost v kontextu společenské odpovědnosti znamená 

pečlivé dodrţování principů CSR. [15] 

 

 

1.4 Základní pilíře CSR 

 

Koncept společenské odpovědnosti organizací má značně široký záběr a zahrnuje velké 

mnoţství aktivit. Tyto aktivity lze rozdělit do tří základních pilířů (oblastí): ekonomického, 

sociálního a environmentálního. Třem pilířům CSR také odpovídají tři charakteristiky  

triple-bottom-line (viz. Obr. č. 2) neboli strategie 3P (people – profit – planet). To znamená, 

ţe organizace se soustřeďuje nejen na zisk ale i na environmentální a společenské aspekty své 

činnosti. [1],[2] 
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Obr. č. 2 Triple – bottom – line 

1.4.1 Ekonomický pilíř 

Hlavním cílem kaţdé firmy je bezesporu dosahování zisku. Proto lze v rámci poţadavků CSR 

tento cíl posunout aţ ke společenskému poţadavku na dosahování pozitivních ekonomických 

výsledků. Pokud firma nebude dosahovat plusových hodnot, nemůţe investovat do aktivit 

společenské odpovědnosti.  

V rámci tohoto pilíře (oblasti) se proto od firmy očekává, ţe bude podnikat transparentním 

způsobem a vytvoří dobré vztahy se zákazníky, dodavateli, investory a dalšími obchodními 

partnery. Někdy se z hlediska trhu mohou sledovat dopady firmy na ekonomiku místní, 

národní i globální a to např. pomocí boje s korupcí nebo sledováním rozvoje zaměstnanosti. 

[1], [14] 

 

Do této oblasti lze například zařadit následující aktivity: 

 poskytování kvalitních produktů a sluţeb, 

 odpovědný přístup k zákazníkům – řešení stíţností, zjišťování jejich spokojenosti, 

vytváření věrnostních programů atd., 

 vztahy s dodavateli – výběr dodavatelů se stejným etickým zaměřením, včasné placení 

faktur, zjišťování spokojenosti a také řešení stíţností, apod., 

 společensky odpovědné investování – např. firma nebude investovat do obchodů se 

špatnou pověstí, nebude podporovat firmy vyrábějící zbraně atd., 

 transparentní chování – pravidelné zveřejňování finančních i nefinančních informací, 

 sdílený marketing – pouţití výdajů na marketing k společné propagaci firmy a např. 

lokálně prospěšného projektu, 
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 vyuţití etiky v podnikání a propagaci výrobků, odmítání korupce a úplatkářství, 

 sledování ekonomického dopadu na komunitu prostřednictvím kupní síly (dodavatelé, 

investoři,…), 

 ochrana duševního vlastnictví – patenty, know-how, 

 dodrţování etického kodexu, apod. [1], [12], [13] 

 

1.4.2 Sociální pilíř 

CSR v sociálním pilíři je vhodné rozdělit na dvě oblasti: interní a externí. Interní oblast lze 

nazvat tzv. sociální politikou podniku. Externí oblast se věnuje především filantropii a 

spolupráci s místní komunitou. Samozřejmě, obě tyto oblasti musí být propojeny a vzájemně 

doplňovány. [13] 

Interní oblast 

Náplní této oblasti (neboli sociální politiky podniku) je vytvoření dobrého vztahu se 

zaměstnanci. Podnik by měl umoţnit zaměstnanci vyuţít jeho aktivních schopností, rozšiřovat 

jeho znalosti a dovednosti, vytvořit mu kvalitní pracovní prostředí a zajistit, ţe bude 

spokojený a motivovaný. Podnik si musí uvědomit, ţe spokojený zaměstnanec = klíčový 

faktor úspěšného fungování firmy. [5], [13] 

 

Rozsah aktivit v této oblasti je velmi široký, proto budou uvedeny jen některé z nich. 

Organizace by měla zajistit: 

 rozvoj lidského kapitálu – podpora vzdělávání, moţnost kariérního postupu, 

 vyváţenost pracovního a osobního ţivota zaměstnanců (work-life balanced), 

 spravedlivé odměňování zaměstnanců – benefity, cafeterie apod., 

 pracovní právo – ţádná nucená nebo dětská práce, svoboda sdruţování a kolektivního 

vyjednávání, zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci apod., 

 právo na práci – ochrana proti neoprávněnému propouštění, poskytování odborného 

poradenství a školení, apod., 

 právo na soukromí – např. ochrana osobních informací, 

 dodrţování rovných příleţitostí – pro muţe, ţeny a obecně znevýhodněné skupiny, 

 kulturní právo – domorodý jazyk, právo menšin ke kultuře apod. [2], [12] 
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Externí oblast 

Jak bylo zmíněno v úvodu této podkapitoly, zabývá se tato oblast filantropií a spoluprací 

s místní komunitou. Filantropie je chápána jako soubor činností a aktivit, jeţ vedou k podpoře 

druhých osob (jednotlivců, skupin, podniků), snaţí se řešit problémy a dosáhnout vyšší 

kvality ţivota jak jednotlivce, tak celé společnosti. Do filantropie např. patří nadační fond, 

matchingový fond nebo sbírka mezi zaměstnanci. 

V rámci spolupráce s místní komunitou se společensky odpovědná organizace snaţí dané 

komunitě něco přinést; vytvářet, rozvíjet a starat se o tzv. dobré sousedské vztahy. Organizace 

je součástí vţdy nějaké komunity, a proto se musí snaţit o zmírnění negativních dopadů své 

činností a podílet se na řešení lokálních problémů. [1], [13] 

 

Aktivity aplikované v této oblasti: 

 podpora lokálních projektů – finanční podpora školek, škol, sportovního klubu apod., 

 firemní dárcovství – sleva sluţeb, zapůjčení firemních prostor atd., 

 komerční aktivity v místní komunitě – sponzoring, 

 spolupráce se školami – poradenství, exkurze, vedení diplomových prací, 

 zapojení stakeholders – představit jim CSR aktivity a nabídnout moţnost spolupodílet 

se na nich, 

 obchodní spolupráce s místními dodavateli – rozvoj místa působnosti firmy, zkrácení 

logistického řetězce, 

 vlastní firemní projekty – krom projektů, které jsou navrţeny místní komunitou, firma 

můţe přijít i s vlastními společensky prospěšnými akcemi, apod. [1], [13] 

 

1.4.3 Environmentální pilíř 

V tomto pilíři se firmy hlavně zaměřují na sníţení negativního dopadu své činnosti na ţivotní 

prostředí. Ke sníţení dopadu nejčastěji firmy zavádí environmentální systém managementu 

(dále jen EMS). EMS jsou systémy, jeţ reprezentují aktivní přístup podniku ke sledování, 

řízení a postupnému sniţování dopadů činnosti na ŢP a přispívají k neustálému zlepšování 

environmentálního chování podniku. Cílem zavádění EMS je hlavně ochrana přírodních 

zdrojů, omezování znečišťujících látek a ochrana zdraví zaměstnanců i obyvatel. 

Environmentální odpovědnost se netýká jen výrobních podniků, ale také nevýrobních, které 

mohou přispět celou řadou aktivit na podporu této odpovědnosti (např. tříděním odpadu). [5], 

[13] 
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Tento pilíř společenské odpovědnosti zahrnuje zejména: 

 úsporné zacházení s přírodními zdroji a jejich ochrana, 

 čistší produkci – prevence podporující efektivní vyuţívání vstupních zdrojů a 

sniţování rizika vůči ŢP a lidem, 

 ekologickou výrobu, produkty a sluţby přátelské k ŢP (EMAS, ISO 14000), 

 šetrnou ekologickou firemní kulturu – recyklace, úspory vody a energií, atd., 

 monitorování vlivu na ţivotní prostředí 

 dodrţování zásad při manipulaci s nebezpečnými látkami, 

 investice do ekologických technologií, 

 podporu ekologicky šetrné dopravy, 

 vyuţívání obnovitelných zdrojů, apod. [2], [5], [13] 

 

1.4.4 Výhody CSR 

Bude-li organizace v souladu s principy CSR a uplatňovat aktivity jednotlivých pilířů, přinese 

toto chování řadu výhod a zisků (i nefinančního charakteru). Z těchto výhod nemusí těţit jen 

organizace samotná, ale i její zainteresované strany jako jsou: 

 zaměstnanci a zákazníci organizace, jeţ praktikuje CSR, 

 dodavatelé, kteří spolupracují s touto firmou, 

 veřejný sektor, 

 občasné státu, kde je koncept CSR uplatňován. [2] 

Příklady některých hlavních výhod pro stakeholders a pro organizaci uplatňující CSR jsou 

rozepsány v Tab. č. 1. 
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Tab. č. 1 Hlavní výhody CSR [1], [2] 

Skupina Hlavní výhody 

Zaměstnanci organizace 

praktikující CSR 

 lepší péče o zaměstnance a rozvoj jejich kvalifikace 

 zlepšování pracovního prostředí 

 systém benefitů (stravenky, sportovní vyţití, apod.) 

Zákazníci organizací 

praktikujících CSR 

 zvýšená kvalita produktů a sluţeb 

 širší nabídka produktů a sluţeb z důvodu inovací 

organizací 

Dodavatelé spolupracující 

s organizací praktikující CSR 

 kvalitnější spolupráce s organizací 

 větší transparentnost dodavatelsko-odběratelských 

vztahů 

Občané  lepší vztahy občanů s organizací 

 vylepšování ţivotního prostředí v daném regionu 

Veřejný sektor  úspora finančních prostředků 

Organizace praktikující CSR 

 větší přitaţlivost pro investory 

 dlouhodobá udrţitelnost rozvoje firmy 

 zvýšení hodnoty organizace 

 kvalitní, loajální zaměstnanci 

 odlišení od konkurence 

 posílení firemní kultury  

 větší transparentnost, posílení důvěry apod. 

 
 

1.5 Implementace CSR 

 

Tvorba a zavádění CSR přístupu do firmy je komplexní, dlouhodobý a sloţitý úkol. Cílem 

implementace je úspěšná integrace oblastí CSR aktivit do vize a hodnot podniku, jeho kultury 

a operativních rozhodnutí tak, aby odpovědný přístup celkově podporoval udrţení organizace 

na trhu. 
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Implementace je zcela odlišná u podnikatelských subjektů či neziskových organizací a proto 

musí organizace, neţ začne zavádět CSR, brát v úvahu: 

 poslání firmy, 

 firemní kulturu, 

 obor a předmět podnikání, 

 obchodní strategii, 

 environmentální profil, 

 profil rizika, 

 provozní podmínky. 

 

Proces implementace lze rozdělit do deseti základních kroků, které jsou zasazeny do známého 

Demingova cyklu PDCA ( plan – do – check – act). Tyto kroky jsou zobrazeny na Obr. č. 3. 

[1], [2] 

 

Obr. č. 3 Schéma implementace CSR [1] 

1.5.1 Fáze PLAN 

1. Závazek managementu 

Top management sehrává významnou roli uţ v počátcích celého procesu implementace. 

V tomto kroku musí vrcholové vedení (dále jen VV) rozhodnout o implementaci CSR a toto 

rozhodnutí podpořit. Dále musí vybrat osobu, jeţ bude odpovědná za zavedení CSR do 

současné podnikové strategie, tzv. CSR manaţera. Tento manaţer má být v kontaktu se všemi 

odděleními, vést dialog s firemními stakeholders, komunikovat CSR strategii napříč 
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organizací a motivovat ostatní pracovníky k prosazování konceptu společenské odpovědnosti. 

Nejdůleţitějším a hlavním úkolem je získat podporu co nejvíce zaměstnanců, VV musí 

vysvětlit, proč zavádí CSR, jak ho bude zavádět, co to přinese apod. [1], [5] 

2. Určení klíčových stakeholders 

Dříve neţ organizace určí zaměření své koncepce CSR, měla by určit hlavní stakeholders, 

kteří ovlivňují její činnost a úspěšnost. Smyslem identifikace je jejich zapojení do všech fází 

implementace CSR. 

K identifikaci můţe firma vyuţít matici stakeholders, ve které jsou zainteresované strany 

kategorizovány dle dvou ukazatelů: úrovně vlivu a úrovně očekávání. Matice stakeholders je 

zobrazena na Obr. č. 4. Klíčoví stakeholders jsou ti, kteří mají největší vliv na podnik a 

zároveň od něj nejvíce očekávají. [1], [2] 

 

Obr. č. 4 Matice stakeholders 

3. Stanovení hodnot a principů 

Tento krok je rovněţ úkolem Top managementu, který musí jednoznačně definovat principy 

CSR v rámci firemního poslání a hodnoty, jeţ pomohou k tomu, aby se CSR stalo součástí 

firmy. Zároveň ale musí VV věřit v tyto hodnoty, praktikovat je a trvale prosazovat. 

Zahrnutím principů CSR do mise, vize, strategie a hodnot dává podnik najevo, ţe přijal 

závazek udrţitelnosti a je odpovědný. [5] 

4. Analýza současného stavu 

V tomto kroku organizace zhodnotí, v jaké pozici se nachází v rámci konceptu CSR. Toto 

hodnocení by mělo zahrnovat nejen vnitřní analýzu ale také analýzu vnějšího okolí. V rámci 

vnitřní analýzy by se podnik měl zaměřit na své charakteristické rysy, které mohou ovlivnit 

CSR a jaké činnosti jiţ v daném okamţiku provádí v oblasti společenské odpovědnosti. 
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K zjištění těchto informací provádí firma sebehodnocení např. pomocí sady otázek, jenţ se 

zabývají strategií CSR, pracovním prostředím, ŢP a místní komunitou apod. 

U vnější analýzy by organizace měla zhodnotit oblasti: angaţovanost firmy, vnější impulsy, 

konkurenci, zákonné poţadavky atd. [2] 

5. Stanovení cílů a CSR témat 

Organizace musí vytvořit, implementovat a udrţet dokumentované cíle společenské 

odpovědnosti. Cíle musí být měřitelné a být v souladu s politikou společenské odpovědnosti. 

Při stanovení těchto cílů by měl podnik brát v potaz potřeby příslušných stakeholders, 

finanční poţadavky, technologické moţnosti apod. CSR témata by měly být kompromisem 

mezi tím, co upřednostňuje firma a co její klíčoví stakeholders. [2], [4] 

6. Akční plán 

Smyslem akčního plánu je definovat aktivity, které bude podnik provádět, aby dosáhl cílů, jeţ 

si stanovil v předchozím kroku. Po jeho vytvoření, teprve přichází čas realizace jednotlivých 

aktivit. V tomto plánu by měly být upřesněny informace týkající se finančního rozpočtu, 

časového plánu, personální pravomoci a odpovědnosti apod. [2], [5] 

 

1.5.2 Fáze DO 

7. Implementace 

V tomto kroku jsou postupně realizovány všechny aktivity, které jsou obsaţeny v akčním 

plánu. Důleţitá je v této části komunikace, zaměstnanci jsou proškolováni a shromaţďují se 

potřebná data. [1] 

 

1.5.3 Fáze CHECK 

8. Monitoring 

Po určitém období realizace aktivit CSR, by měl podnik vyhodnotit úspěšnost svého počínání. 

Pro vyhodnocení naplnění cílů můţe firma pouţít sadu parametrů. V environmentální oblasti 

se často pouţívá: spotřeba vody a energie, spotřeba pohonných hmot, mnoţství 

vyprodukovaného odpadu apod. V sociální oblasti se např. vyhodnocuje: úroveň spokojenosti 

zaměstnanců, struktura benefitů nebo podíly jednotlivých skupin zaměstnanců. Ekonomická 

oblast zahrnuje rozsah etického kodexu, počet stíţností klientů atd. [2] 
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9. Reportování 

Aktivity prováděné v rámci CSR je vhodné reportovat zájmovým stakeholderům, aby se 

dozvěděli o angaţovanosti firmy v oblasti společenské odpovědnosti. K tomuto účelu se 

nejvíce pouţívá CSR report, který slouţí buď jako komunikační nástroj (mezi aktivitami CSR 

a stakeholders) nebo manaţerský nástroj (zajišťuje přístup k CSR). Report by měl být 

důvěryhodný, úplný, věcný a vypracován ve vhodné formě. [2] 

 

1.5.4 Fáze ACT 

10. Opatření pro zlepšení 

V tomto kroku organizace navrhuje a provádí opatření, které povedou ke zlepšení stávající 

situace CSR, případně si stanoví nové cíle, kterých by chtěla dosáhnout. 

 

1.6 Legislativa CSR 

 

Koncept CSR není nijak právně upraven, ani ve svých základních myšlenkách. To ovšem není 

smyslem koncepce CSR, coţ uţ bylo zmíněno v předchozích podkapitolách. Podstatou CSR 

je dobrovolné stanovení závazků ze strany samotných organizací v oblasti ekonomické, 

sociální a environmentální. Jako podporu při plnění závazků a integrování těchto oblastí do 

systému managementu můţe organizace vyuţít řadu stávajících norem a modelů. Přehled 

norem, které se dotýkají jakýmkoliv způsobem CSR uvádí Tab. č. 2. [1] 

 

Tab. č.  2 Přehled norem, které zmiňují problematiku CSR [1],[10],[18],[19] 

Oblast 

managementu 
kód a název normy popis normy 

Management 

kvality 

ČSN EN ISO 9001:2009 Systém 

managementu kvality - Poţadavky 

Tato norma specifikuje poţadavky na 

systém managementu kvality 

v případě, kdyţ je potřeba prokázat 

způsobilost firmy k poskytování 

výrobků, které splňují poţadavky 

zákazníka a legislativy. 

ČSN EN ISO 9004:2010 Řízení 

udrţitelného úspěchu organizace 

 – Přístup managementu kvality 

Poskytuje návod, který slouţí jako 

podpora pro dosahování trvale 

udrţitelného úspěchu kterékoliv 

organizaci působící v neustále se 

měnícím prostředí. Tato norma není 

určena k certifikaci. 
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EFQM Model Excellence verze 

2010 

Model pro zvyšování 

konkurenceschopnosti a zlepšování 

organizace. Ve všech svých kritériích 

se shoduje s oblastí CSR. A obsahuje 

8 principů, na kterých je zaloţen. 

Environmentální 

management 

ČSN ISO 14001:2005 Systémy 

environmentálního managementu 

– Poţadavky s návodem na pouţití 

Norma pojednává o 

environmentálním managementu, 

tedy managementu, jenţ se týká 

ţivotního prostředí. Firma, která chce 

získat certifikát osvědčující plnění 

poţadavků této normy, musí vytvořit, 

dokumentovat, uplatňovat a udrţet 

EMS. 

ČSN ISO 14004:2005 Systémy 

environmentálního managementu 

– Všeobecná směrnice k zásadám, 

systémům a podpůrným metodám 

Uvádí návod na širší rozsah neţ 

norma ČSN ISO 14001. Je spíše 

zaměřena na neustálé zlepšování 

výkonnosti a efektivnosti celé 

organizace. 

Management 

bezpečnosti a 

ochrany 

Bezpečný podnik 

Cílem tohoto programu je zvýšit 

úroveň bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci (dále BOZP) i ŢP. Tím 

dosáhne vyšší úrovně kultury práce a 

vytvoří podmínky pro zavedení IMS. 

ČSN OHSAS 18001:2008 

Systém managementu bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci – 

Poţadavky a směrnice pro 

zavádění 

Smyslem aplikace této normy je vést 

organizace k tomu, aby navrhly a 

zavedly opatření, která všude, kde to 

bude moţné, odstraní nebezpečí nebo 

jej omezí, případně zaměstnance od 

něj izolují. 

ČSN ISO / IEC 27001:2006 

Systémy managementu 

bezpečnosti informací 

Účelem řízení bezpečnosti informací 

je schopnost zajistit kontinuitu 

podnikání a minimalizovat poškození 

podnikání ochranou a eliminací vlivu 

bezpečnostních incidentů. 

HACCP 

Systém kritických bodů, který 

zajišťuje preventivní a systematický 

přístup k včasné identifikaci 

nebezpečí zdravotní nezávadnosti, a 

to především u potravin. 
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Management 

lidských zdrojů 

ČSN ISO 10015:2001 

Management kvality – směrnice 

pro výcvik 

Tato směrnice především napomáhá 

ke vzdělávání a výchově 

zaměstnanců. 

Investors in People 

Dokument, který nemá charakter 

normy a je volně dostupný. Propojuje 

všechny součástí řízení lidských 

zdrojů (dále ŘLZ) a to od vzdělávání 

aţ po komunikaci strategických cílů. 

Auditování 

systému 

managementu 

ČSN EN ISO 19011:2012 

Směrnice pro auditování systému 

managementu 

Obsahuje návod na provádění a řízení 

auditů systému managementu jakosti 

a/nebo environmentálního systému 

managementu. 

 

Normy, směrnice a přístupy, jeţ se přímo zabývají problematikou CSR jsou podrobněji 

popsány v podkapitole 1.7.1. 

 

1.7 Hodnocení a měření CSR 

 

Většina organizací vnímá CSR správně jako dobrou investici, která by z dlouhodobého 

hlediska měla přinést něco „pozitivního“. A nezáleţí jim na tom, zda to bude vyjádřeno 

v penězích nebo např. v dobrém pocitu z vykonané činnosti. Nabízí se proto otázka, zda je 

moţné měřit uţitek ze CSR aktivit, u nichţ firma předpokládá nehmotný přínos. 

Vyhodnocování přínosů plynoucí z odpovědného chování brání fakt, ţe vazba příčina – 

důsledek jsou málo viditelné a patrné. I přesto, bylo vytvořeno několik norem, standardů a 

přístupů pro měření výsledků a dopadů aktivit CSR. [2] 

Hodnocení CSR lze provádět pomocí tzv. exaktních metod nebo dle indexových a 

benchmarkingových srovnání. 

 

1.7.1 Exaktní metody 

Tyto metody zahrnují standardy a normy, jeţ se mezi sebou liší v cílových skupinách, 

zaměřením nebo rozsahem jejich metodiky. Níţe jsou podrobněji popsány ty metody, jeţ se 

nejvíce pouţívají k měření a hodnocení aktivit společenské odpovědnosti. [2] 
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Metoda KORP 

Neboli Český systém hodnocení CSR. KORP byla vytvořena Sdruţením Korektní podnikání 

ve spolupráci se Sdruţením pro Cenu ČR za jakost. Snahou této metody je podpořit 

metodické přístupy k budování CSR a vytvořit jednotný způsob posuzování zpráv o CSR. 

Metoda KORP se plně opírá o: 

 soustavu ukazatelů GRI (Global Reporting Initiative), 

 EFQM Model Excellence, 

 metodiku sebehodnocení modelu CAF 2006. 

Nejlepší z těchto metod bylo sjednoceno v metodě KORP, která také řeší i nedostatky GRI 

jako např.: ukazatelé GRI demonstrují pouze výsledky, které kdyţ nemáme manaţersky 

implementovány, můţe se stát, ţe je nebudeme moc vyuţít v praxi apod. 

Metoda KORP slouţí jak k internímu, tak i externímu hodnocení a poskytuje dva způsoby 

bodového hodnocení: „klasické/zjednodušené“ a „s jemným rozlišením“. Interní hodnocení se 

provádí na základě firemních dokumentů a výstupem je zpráva o CSR, která je podkladem 

nejen pro pro externí hodnocení. Externí hodnocení je prováděno třetí stranou. Oba způsoby 

jsou zaloţeny na cyklu PDCA a stupnice bodů je v rozmezí od 0 do 100.[1] 

 

ČSN ISO 26000:2011 Pokyny pro oblast společenské odpovědnosti  

Česká verze mezinárodní normy ISO 26000:2010, která poskytuje metodický návod 

k základním principům společenské odpovědnosti a rozlišuje CSR a zapojení 

zainteresovaných stran. 

Tato norma poskytuje návod pro všechny typy organizací bez ohledu na jejich velikost nebo 

umístění a týká se: 

 pojmů, definic a termínů, které se vztahují k CSR, 

 principů a postupů CSR, 

 pozadí, trendů a charakteristik společenské odpovědnosti, 

 integrování, implementaci a podpora CSR, 

 identifikace a zapojení stakeholders, 

 závazků ke komunikaci a výkonnosti komunikace. 

Norma má poskytnutím tohoto návodu napomoci firmám přispět k trvale udrţitelnému 

rozvoji, včetně zdraví a blaha společnosti. Schematický přehled normy je zobrazen na 

Obr.č.5. ISO 26000:2011 není určena k certifikaci třetí sranou a není normou systému 

managementu. [10] 
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Obr. č. 5 Schematický přehled normy ISO 26000 [22] 

 

OECD Guidelines for Multinational Enterprises 

Směrnice, jeţ byly vydány Organizací pro ekonomickou spolupráci a rozvoj. První dokument 

byl vytvořen v roce 1976 a v roce 2000 vznikl poslední, kdy základem této směrnice se stal 

udrţitelný rozvoj a byly do ní zapracovány i úmluvy Mezinárodní organizace práce. 

Směrnice obsahují soubor pravidel a doporučení, které se týkají odpovědného chování 

nadnárodních společností, ale nejsou právně závazné. OECD Guidelines zahrnují oblast 

politiky firmy, řízení a výsledky hospodaření, transparentnost a otevřenost, zaměstnanecké 

vztahy, ţivotní prostředí, konkurenční boj, protikorupční opatření a řízení rizik. [2], [5] 

 

SA 8000 

Mezinárodní pracovní norma, která je v souladu s Mezinárodní organizací práce, Mezinárodní 

deklarací o lidských právech a o právech dítěte. Není jen normou, ale také verifikačním 

systémem, který nabízí ucelenou kombinaci ukazatelů. 

 



21 
 

Tato norma blíţe specifikuje konkrétně poţadavky na sociální odpovědnost organizace 

v těchto oblastech:  

 dětská práce,      

 nucená práce, 

 zdraví a bezpečnost, 

 svoboda sdruţování a právo na kolektivní vyjednávání, 

 diskriminace, 

 pracovní kázeň, 

 pracovní doba, 

 odměňování, 

 manaţerský systém. 

SA 8000 je jedna z mála norem společenské odpovědnosti, která je certifikována a je vhodná 

především pro velké podniky, ale můţe být pouţita i pro malé a střední. [1], [5] 

 

Global Reporting Iniciative (GRI) 

GRI je nezávislá mezinárodní instituce, která sídlí v Amsterodamu a je částečně napojena na 

Organizaci spojených národů (OSN). V roce 2000 vydala první koncept, tzv. Guidelines 

2000. Druhá verze tzv. Sustainable Reporting Guidelines byla vytvořena v roce 2002 a zatím 

poslední generaci směrnic tzv. G3 vydala v roce 2006. 

Účelem GRI je napomoci firmám sestavit co nejobjektivnější report o své společenské 

odpovědnosti. Iniciativa GRI definuje CSR report jako: „veřejně publikovanou zprávu, kterou 

firma zpřístupňuje všem stakeholderům s cílem poskytnou detailní přehled o firemních 

aktivitách v širších ekonomických, environmentálních a sociálních dimenzích“. GRI je spíše 

reportování neţ výkonností standard. Poskytuje však kromě návodu, co by měl vlastní report 

obsahovat i seznam tzv. základních indikátorů (sociální, ekonomický a environmentální), 

kterých by se organizace při vydávání zpráv měly drţet, eventuálně interpretovat, proč jsou 

některé z nich vynechány. [2], [5], [20] 

 

AA 1000 AcountAbility/Assurance Standard 

První vydání AA 1000 Assurance Standard (dále AS) bylo publikováno v roce 2003 jako 

celosvětově první standard záruky udrţitelnosti a nahradil rámec AA 1000 Framework 

vydaného v roce 1999. Byl vyvinut pro zajištění důvěryhodnosti a udrţitelnosti kvality 
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výkonu organizace a podávání zpráv o CSR v oblasti ekonomické, sociální, environmentální a 

etické. 

AA 1000 AS přináší pečlivý proces, který přidává hodnotu jak organizaci, tak vnějším 

aktérům. Tento standard je dostatečně flexibilní, aby se mohl přizpůsobit rámci jednotlivých 

organizací, ať jiţ malých nebo velkých. Při jeho pouţití organizace získá poznatky a závěry o 

svém aktuálním stavu a poskytne doporučení pro neustálé zlepšování. AA 1000 AS 

nevyţaduje certifikaci, a proto ho organizace mohou pouţít ve všech fázích. [1], [21] 

 

London Benchmarking Group (LBG) 

V ČR metodiku LBG pod názvem Standard odpovědná firma zavedla organizace Fórum 

dárců v roce 2005. Cílem této metodiky je ocenit v peněţní hodnotě všechny náklady, 

zhodnotit bezprostřední výsledky a vyjádřit dlouhodobé účinky v souvislosti s firemním 

dárcovstvím. Model rozlišuje tři různé formy angaţovanosti firmy, s různou mírou jejich 

zapojení do místní komunity:  

1. Firemní dárcovství – nepravidelná podpora veřejně prospěšných akcí, firmy mají 

minimální zájem o návratnost. 

2. Firemní investice do místní komunity – dlouhodobé strategické zapojení firmy do 

místní komunity, jeţ zabezpečuje v dlouhodobém horizontu řadu výhod jako je 

zvýšení image a reputace organizace. 

3. Komerční aktivity v místní komunitě -  jsou spojené s podporou komunity a jedná se 

např. o sponzoring nebo sdílený marketing. Pro firmu by to mělo znamenat přímou 

konkurenční výhodu. 

Vstupy modelu: čas zaměstnanců placený organizací, finanční dary, materiální příspěvek ve 

formě poskytnutých produktů nebo zařízení apod. 

Výstupy modelu: navýšení příspěvku v podobě dodatečných zdrojů (vládní dotace, přispění 

zaměstnanců), přínosy pro místní komunitu, přínosy pro firmu vyplývající z podpory 

komunity (např. zlepšení povědomí o značce.) [2], [5] 

 

SAN (Social Audit Network) 

Hodnocení sociální oblasti, tzv. sociální audity. Cílem je pomáhat firmám zajistit údaje o 

dopadech jejich činností pro stakeholders, podávat reporty v oblasti sociální, environmentální 

a ekonomické. Dále zabezpečuje informace pro plánování budoucích aktivit organizace a 

zlepšování procesů. [1], [2] 
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ETHIBEL  

Belgická organizace, která provádí také sociální audity. V rámci těchto auditů se prověřuje, 

jak firma plní očekávání svých zájmových skupin, hodnotí se i etické chování organizace při 

výrobě a poskytování sluţeb. Ethibel uděluje značku „ETHIBEL Quality Label“. [1] 

 

Národní program posuzování shody systému managementu společenské odpovědnosti 

Rada kvality ČR zrealizovala projekt, jehoţ výsledkem je moţnost podniků svůj vnitřní 

systém, jímţ řídí společensky odpovědné chování, certifikovat, a prokázat tak svým 

odběratelům úroveň firmy i v tomto směru. Tento dokument byl schválenou radou v roce 

2011 a byl zpracován díky rostoucím poţadavkům podnikatelské sféry na vznik dokumentu, 

který by umoţnil kvalifikovanou tvorbu systému managementu CSR v organizacích a jeho 

prokázání. Tento program definuje pravidla chování firem z pohledu 3P a je doporučen pro 

organizace k jejich implementaci a jak bylo zmíněno, je určen k certifikaci systému 

managementu společenské odpovědnosti třetí stranou. Také specifikuje všechny poţadavky 

na systém managementu CSR a je aplikovatelný pro všechny typy a velikosti organizací. 

Pokud bude organizace v souladu s poţadavky tohoto dokumentu, umoţní ji to: 

 vytvořit, rozvíjet či prosazovat principy, které můţe ovlivňovat a tím přispívat 

k udrţitelnému rozvoji, 

 dodrţovat závazky ve vztahu ke CSR, 

 důvěryhodně doloţit stakeholderům, ţe existuje politika, postupy a praxe a jsou 

v souladu s poţadavky tohoto dokumentu, 

 podporovat a implementovat CSR, 

 identifikovat a zapojit stakeholders, 

 certifikovat systém managementu CSR třetí stranou. 

Národní program nabádá firmy, aby prováděly činnosti, které jsou nad rámec právních 

poţadavků, s tím, ţe soulad s těmito poţadavky je základní součástí CSR kterékoliv 

organizace. [4], [27] 

 

1.7.2 Indexové a benchmarkingové metody hodnocení CSR 

Měření na základě analýzy obsahu výročních zpráv 

Dalo by se říci, ţe jde o jednoduchou metodu, pomocí které lze společenskou odpovědnost 

jednoduše vyhodnotit. Nejdůleţitější předností tohoto způsobu měření je, ţe data potřebné pro 

analýzu jsou lehce dostupné. Podíváme li se, ale podrobněji na tuto metodu, objevíme, ţe 
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velkým nedostatkem při hodnocení CSR na základě této metody je jiný přístup k obsahu 

publikovaných zpráv. To znamená, ţe je obtíţné provádět hodnocení na základě obsahové 

analýzy, protoţe firmy některé oblasti ve výroční zprávě neuvedou nebo mohou být údaje 

zkreslené. Objektivitu této metody můţeme zajistit např. zveřejněním metodologie hodnocení. 

[2] 

 

Indexy znečištění 

Měření na základě těchto ukazatelů není moc výhodné, neboť se indexy vztahují na 

výkonnost organizací, které podnikají jen v určitých odvětvích. Na druhou stranu, toto 

hodnocení je prováděno nezávislou organizací, coţ sniţuje riziko účelného zkreslování údajů 

a proto je objektivnější. [2] 

 

Indexy hodnotící pověst podniku 

Z různých výzkumů vyplynulo, ţe se často měří výkonnost v oblasti CSR pomocí umístění 

firmy v různých ţebříčcích, které hodnotí např. pověst firmy. Tyto indexy zkoumají názory 

různých skupin z okolí firmy, které mohou mít subjektivní podobu. [2] 

 

Měření na základě poznatků získaných z dotazníků 

U těchto metod záleţí výsledek na zvolené metodologii. Zde můţe také nastat problém 

záměrné či nechtěné zkreslení reality respondenty. To můţe být zmírněno např. zařazením 

kontrolních otázek a různými testy. [2] 

 

Informace získané od ratingových agentur 

Jedná se o ohodnocení oblastí CSR, které poskytují ratingové agentury, coţ je určitou zárukou 

platnosti a objektivity prezentovaných závěrů. Problémem v této oblasti je, ţe hodnocení není 

transparentní, protoţe tyto agentury nezveřejňují metodu hodnocení CSR. [2] 

 

 

1.8 Ocenění pro společensky odpovědné organizace v Česku a MSK 

 

Cílem těchto ocenění je zviditelnit a povzbudit firmy, jeţ jsou aktivní v oblasti CSR. 

V posledních letech vzniklo několik anket a soutěţí, které organizace oceňují v různých 

oblastech, kategoriích či regionech aby se dostalo např. uznání i malým a středním firmám. 
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Organizace jsou nejčastěji hodnoceny na základě: 

 celkového přístupu ke koncepci CSR, 

 provázanosti CSR se strategií firmy, 

 dárcovství, 

 vyváţení soukromého a pracovního ţivota zaměstnanců, 

 dodrţování bezpečnosti a ochrany zaměstnanců, 

 vztahu a odpovědnosti organizace ke společnosti a ţivotnímu prostředí, 

 zacházení s etnicky odlišnými zaměstnanci apod. 

Organizace, které jsou oceněny, mohou získat i výhody v podobě dosaţení pozitivního obrazu 

v očích široké veřejnosti, lepší pozice při jednáních,důvěryhodnosti nebo posílení dobrého 

jména. [5] 

 

V České republice se společensky odpovědné firmy mohou např. účastnit následujících 

soutěţí a anket: 

 Národní cena ČR za společenskou odpovědnost, 

 Sociálně prospěšný podnikatel roku, 

 Top Filantrop, 

 Cena zdraví a bezpečného ţivotního prostředí, 

 Soutěţ firma roku: Rovné příleţitosti, 

 CSR Award a mnoho jiných. [5] 

 

Konkrétně v Moravskoslezském kraji (dále jen MSK) mohou organizace získat ocenění 

v soutěţi Cena hejtmana kraje za společenskou odpovědnost (dále jen Cena MSK za CSR) 

nebo v Anketě společenské odpovědnosti. 

V této diplomové práci bude analyzována úroveň vnímání CSR v prostředí firem, jeţ se 

účastnily jedné z těchto soutěţí, proto jsou podrobněji popsány v následujících podkapitolách. 

 

1.8.1 Cena hejtmana kraje za společenskou odpovědnost 

Tuto soutěţ vytvořila Rada Kvality ČR a jako první z krajů ji uspořádal Moravskoslezský kraj 

v roce 2008. Do roku 2011 soutěţily podnikatelské subjekty ve třech kategoriích: 

1. kategorie do 50 zaměstnanců, 

2. kategorie do 250 zaměstnanců, 

3. kategorie nad 250 zaměstnanců. 
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Od roku 2012 je soutěţ určena nejen podnikatelským subjektům ale také obcím 

Moravskoslezského kraje, kdy podnikatelské subjekty opět soutěţí ve třech kategoriích a obce 

MSK ve dvou kategoriích:  

1. obce s rozšířenou působností nebo obce pověřeným obecním úřadem, 

2. obec (vyjma jiţ uvedených). 

Cílem této soutěţe je ocenit ty organizace a obce MSK, které jsou aktivní na poli společenské 

odpovědnosti a zvýšit povědomí o CSR nejen v kraji ale v celé České republice. 

Organizace, jeţ se chtějí účastnit této soutěţe, se musí přihlásit a vyplnit dotazník, který 

obsahuje 25 otázek z oblasti ekonomické, sociální, environmentální a regionální 

odpovědnosti. Obce zodpovídají 22 otázek. Poté jsou dotazníky zaslány na Krajský úřad, kde 

jsou vyhodnoceny školenými hodnotiteli, dle předem stanoveného bodového hodnocení. 

Nakonec je v lednu následujícího roku, po vyhlášení soutěţe, stanoveno konečné pořadí firem 

a obcí a vítězové jsou oceněni. [23], [24] 

 

1.8.2 Anketa společenské odpovědnosti 

Institut společenské odpovědnosti vyhlásil jiţ třikrát Anketu společenské odpovědnosti. Cílem 

je zviditelnit společnosti a jiné subjekty, které vnímají odpovědnost k lidem, zaměstnancům, 

prostředí apod. a získat zpětnou vazbu od občanů, jakou organizaci takto vnímají. 

Do této ankety se mohou hlásit nejen podnikatelské subjekty, ale i města a obce. Pořadí v této 

anketě vytváří občané, kteří mohou hlasovat na stránkách Institutu společenské odpovědnosti 

nebo pomocí tištěného lístku. Do roku 2011 byla anketa rozdělena do tří kategorií dle 

zaměstnanců, stejně jako Cena hejtmana a v roce 2012 bylo vytvořeno dvanáct kategorií: 

 1. veřejná správa 

  a) do 1 000 obyvatel,  b) do 3 000 obyvatel, 

  c) do 10 000 obyvatel, d) nad 50 000 obyvatel, 

 2. veřejný sektor – vzdělávací zařízení, 

 3. veřejný sektor – zdravotnická zařízení, 

 4. podnikatelský sektor 

  a) do 50 zaměstnanců, 

  b) do 250 zaměstnanců, 

  c) nad 250 zaměstnanců, 

 5. neziskové organizace. [25] 
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1.9 Koncepty blízké CSR 

 

V současnosti existuje jiţ několik konceptů, které jsou blízké koncepci společenské 

odpovědnosti organizací. Tyto koncepty mohou navazovat, případně vycházet ze CSR. 

Některé z nich jsou popsány níţe. 

 

1.9.1 Corporate citizenship (CC) 

Názory na chápání a vymezení pojmu CC (neboli firemní občanství) se hodně liší a 

nenajdeme jednotnou a všeobecně uznávanou definici. O přesně vymezení se v 90. letech 

pokusila Evropská unie v Zelené knize, kde CC definovala jako: „Vytváření a dlouhodobé 

budování vztahů mezi firmou a jejím okolím, jak v lokálním, tak i globálním kontextu“. 

CC je v dnešní době často zaměňován s pojmem CSR. Někteří teoretikové (např. Ferrel nebo 

Hult) si myslí, ţe jsou tyto koncepty v dnešní době stejné a jejich názvy se staly synonymy. 

Někteří se naopak snaţí CC a CSR odlišit, i kdyţ řada z nich uznává, ţe stanovit mezi nimi 

přesné hranice je poměrně těţké. Např. podle Nešporové lze tyto pojmy odlišit dle toho, co 

více zdůrazňují. Myslí si, ţe CC je zaměřeno spíše na etickou stránku podnikání a CSR je 

orientováno na řízení komplexu vztahů mezi podnikem a komunitou, v které firma podniká. 

[5] 

 

1.9.2 Corporate social responsiveness (CSR2) 

Je koncept, který částečně opouští „celospolečenské“ etické poţadavky. Nehlásá 

dlouhodobost horizontu úvah, ale jde spíše o krátkodobou či střednědobou konkrétní firemní 

strategii. Rozlišuje několik typů firemní strategie: 

 reaktivní – organizace odmítá odpovědnost, dělá méně, neţ se vyţaduje, 

 defenzivní – organizace se brání přizpůsobení poţadavkům CSR2, ale jinak 

odpovědnost připouští, 

 přizpůsobivá – organizace se snaţí o naplnění poţadavků a uznává svou odpovědnost, 

 proaktivní – organizace ve smyslu CSR2 dělá více, neţ se poţaduje a předjímá 

odpovědnost. [2] 
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1.9.3 Creating Shared Value (CSV) 

Podstatou konceptu navyšování společenského prospěchu (dále jen CSV) je generování 

přidané hodnoty, kdy podnikatelský subjekt přináší sdílením této přidané hodnoty se 

stakeholders prospěch společnosti vhodným výběrem jejich potřeb a poţadavků. Organizace 

pak musí umět provázat svou podnikatelskou výkonnost s tvorbou společensky prospěšných 

hodnot. Maximalizace CSV tak nespočívá jen v plnění závazků CSR, ale musí se stát 

základním stavebním kamenem podnikatelské strategie. 

Koncept CSV je pokračováním plnění závazků CSR, není jejím protikladem ani návodem jak 

se vyhnout plnění poţadavků CSR. Koncept společenského prospěchu představuje vyšší a 

společensky přínosnější formu projevu společenské odpovědnosti excelentních organizací. 

[17] 

 

1.9.4 Business Ethics (BE) 

Podnikatelská etika (dále jen BE) je jednou z forem aplikované etiky, která je zaměřena na 

uplatňování etických principů v ekonomické praxi. V této praxi se můţe vyskytnout mnoho 

problémů a konfliktů etické povahy jako nepoctivost, únik informací, nedodrţování kvality 

nebo klamavá reklama. Organizace, které vyuţívají podnikovou etiku, jsou přesvědčeny, ţe je 

předpokladem úspěšného rozvoje organizace a proto se při své kaţdodenní práci snaţí o 

eliminaci neetických, nepřiměřených či nelegálních situací. Doporučení koncepce BE 

prakticky splývají se závěry CSR a proto někteří autoři nepokládají za nutné tyto koncepce od 

sebe odlišovat. [2], [5] 

 

1.9.5 Corporate social performance (CSP) 

Model, který spojuje dva přístupy a to firemní občanství (CC) a společenskou odpovědnost 

organizací (CSR). Tento model má slouţit jako manuál pro manaţery, jak přesvědčit okolí o 

tom, ţe jejich firma uznává principy CSR. [2] 
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Praktická část 

2 ANALÝZA SOUČASNÉ ÚROVNĚ VNÍMÁNÍ CSR V PROSTŘEDÍ 

VYBRANÝCH FIREM – účastníků Ceny hejtmana MSK za CSR a 

Ankety společenské odpovědnosti 
 

2.1 Cíle diplomové práce 

 

Hlavním cílem této práce je zmapovat současný stav vyuţívání konceptu CSR se zaměřením 

na podnikatelské prostředí v Moravskoslezském kraji a na základě získaných informací 

definovat návrhy, jeţ by zlepšily situaci ve společnosti VOKD, a.s. 

 

Dílčí cíle, jeţ povedou k dosaţení cíle hlavního, jsou definovány následující: 

1. Zpracování problematiky společenské odpovědnosti na základě dostupných zdrojů, 

vymezení základních pojmů, významu a postupů vedoucích k implementaci CSR včetně  

přínosů. 

2. Analýza současné úrovně vnímaní CSR v prostředí vybraných firem na základě dvou 

průzkumů: kvantitativního a kvalitativního. 

3. Vyhodnocení výsledků obou průzkumů. 

4. Potvrzení nebo zamítnutí stanovených hypotéz. 

5. Popis aktuálního stavu společenské odpovědnosti ve VOKD, a.s. a návrh konkrétních 

      výstupů vedoucích k zlepšení výsledků v rámci CSR. 

 

 

2.2 Formulace hypotéz 

Hypotézy jsou opodstatněné domněnky, které vycházejí z teoretické analýzy problému a mají 

podobu jednoduchých tvrzení. Pomáhají při optimalizaci informačních údajů, protoţe nám 

dopředu říkají, jakými směry se máme vydat při hledání potřebných informačních zdrojů. To 

nám šetří jak časové, tak finanční zdroje. 

Díky hypotézám je snadnější vytvořit nástroje šetření (např. dotazník). Jejich smyslem je 

jejich potvrzení nebo zamítnutí následným zkoumáním. Např. při dotazování platí, ţe 

hypotézy budou přijaty nebo zamítnuty na základě otázek v dotazníku. I v předloţené práci 

budou pomocí kvantitativního průzkumu hypotézy potvrzeny či vyvráceny. [28], [29] 
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Na základě prostudování dostupné literatury a poznatků uvedených v kapitole 1 byly 

stanoveny následující hypotézy: 

 

H1: CSR je výsadou velkých organizací. 

H2: Nejdůleţitějším motivem k zavedení CSR je zlepšení image (reputace) firmy. 

H3: Společenská odpovědnost není součástí strategie organizací. 

H4: Nejvíce se firmy věnují sociální oblasti, konkrétně aktivitám směrem k zaměstnancům. 

H5: Organizace dostatečně informují stakeholders o svých CSR aktivitách. 

 

 

2.3 Kvantitativní průzkum 

 

Tento průzkum se zabývá získáváním údajů o četnosti výskytu něčeho, co proběhlo nebo se 

právě děje. Jeho účelem je dosáhnout měřitelných číselných údajů. Aby byly naplněny 

podmínky shromaţďování údajů a my tak mohli získat statisticky spolehlivé výsledky, 

pracujeme s velkými soubory respondentů v procesu formálního dotazování. [28] 

Jak bylo zmíněno dříve, výsledky tohoto průzkumu pomohou potvrdit nebo vyvrátit 

stanovené hypotézy. Postup, jenţ byl zvolen pro toto šetření je popsán v následujících 

podkapitolách (2.3.1 – 2.3.2). 

 

2.3.1 Přípravná etapa 

Předtím neţ byla získána potřebná data, bylo potřeba určit, jaké informace budou zapotřebí a 

která metoda bude v tomto průzkumu pouţita. K tomu byl nápomocen postup dotazování, 

který je zobrazen na Obr. č. 6. 
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Obr. č. 6 Postup tvorby dotazníku [28] 

 

Vytvoření seznamu informací, které má dotazování přinést 

V této fázi se vycházelo ze stanovených hypotéz, které byly po prostudování literatury 

vytvořeny. Nejprve se stanovily okruhy témat, kterým by měla být věnována pozornost, a dle 

nich byl poté rozdělen dotazník na čtyři základní oblasti: 

 identifikační, která poskytne základní informace o firmě, 

 část zabývající se strategií, vizí a významem CSR, 

 aktivity společenské odpovědnosti (ve všech třech oblastech), 

 stakeholders. 

 

Určení způsobu dotazování 

Smyslem dotazování je zadávat otázky respondentům, kdy jejich odpovědi jsou podkladem 

pro získání poţadovaných primárních údajů a vybraní respondenti musí odpovídat cíli a 

záměrům průzkumu. Existuje několik typů dotazování, které závisí např. na kvalifikaci 

tazatele, časových omezeních nebo na charakteru informací. Jsou to dotazování telefonická, 

elektronická, písemná, či osobní. 
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Pro účely této práce bylo vybráno dotazování elektronické. Pomocí tohoto dotazování se 

zjišťují informace od respondentů pomocí dotazníků, jeţ jsou rozesílány emailem nebo jsou 

zobrazeny na webových stránkách. Výhodou je minimální finanční a časová náročnost. 

Rozesílání emailů je mnohem rychlejší neţ klasické posílání poštou stejně jako zpracování, 

které je jednodušší, neboť jsou data v elektronické podobě. Určitou nevýhodou této metody je 

nízká návratnost. [28] 

 

Specifikace cílové skupiny respondentů a jejich výběr 

Výběr skupiny byl cílený. Jak je jiţ obsaţeno v názvu, byl výběr zaměřen na firmy působící 

v Moravskoslezském kraji, konkrétně organizace, jenţ se účastnily Ceny hejtmana MSK za 

CSR a Ankety společenské odpovědnosti (v letech 2010, 2011 a 2012). Jak bylo zmíněno 

v podkapitole 1.8, těchto soutěţí se můţe účastnit veřejný sektor, veřejná správa, 

podnikatelské sektory nebo neziskové organizace. V rámci této práce, bylo cílem oslovit 

především firmy působící v podnikatelském sektoru a to nejen velké (nad 250 zaměstnanců) 

ale i střední (do 250 zaměstnanců) a malé (do 50 zaměstnanců). Důvodem výběru těchto 

organizací byl zájem získat informace o CSR od firem, především podnikajících, jeţ mají 

v této oblasti jisté zkušenosti, coţ se předpokládalo na základě jejich účastni v těchto 

soutěţích. 

 

Konstrukce otázek ve vazbě na poţadované informace 

Na základě okruhů stanovených výše a stanovených hypotéz byl vytvořen soubor otázek. U 

konstrukce otázek je třeba se zaměřit na to, aby byl respondent schopen a ochoten na ně 

odpovědět. Otázky v dotazníku jsou polootevřené, uzavřené a dvě, které vyuţívají hodnotící 

škálu. [28] 

Polootevřené otázky jsou zformulovány tak, ţe máme definován dotaz a k němu uvedeny 

varianty odpovědí, kdy jedna varianta není zformalizována a umoţňuje respondentovi vyjádřit 

se volně. Uzavřené otázky mají zformulovány dotazy a stanoveny varianty odpovědí. Tyto 

otázky se dobře zpracovávají, ale pomocí nich nelze registrovat kvalitativní změny spojené 

s tím, ţe se vyskytne nový, dříve neidentifikovaný jev. U otázek s hodnotící škálou 

respondenti přiřazují body dle důleţitosti. Někdy se také například hodnotí i vlastnost 

případně obliba. [28], [29] 

 



33 
 

Konstrukce celého dotazníku 

Celkem dotazník obsahuje 21 otázek. Okruh otázek byl doplněn ještě o jeden, celkem tedy 

dotazník obsahuje pět okruhů. První okruh (identifikační) obsahuje tři otázky zaměřující se na 

informace o konkrétní firmě. Druhá část se zabývá jiţ dříve zmíněnou strategií, významem a 

vizí CSR a obsahuje sedm otázek – čtyři uzavřené, dvě polootevřené a jednu s hodnotící 

škálou. Okruh třetí se zaobírá aktivitami CSR v oblasti ekonomické, environmentální, sociální 

a je vymezen pěti otázkami – čtyři polootevřené a jedna uzavřená. Čtvrtá část dotazníku je 

zaměřena na skupinu stakeholders. Tato část obsahuje tři otázky – jednu uzavřenou, jednu 

polootevřenou a se škálou. Závěrečný okruh otázek je věnován doplňujícím informacím, jako 

je poţadavek anonymity nebo souhlas na účasti průzkumu kvalitativním a zahrnuje tři otázky 

(polootevřené). Konečná podoba dotazníku je zobrazena v Příloze A. 

 

Pilotáţ 

Cílem pilotáţe je ověřit kvalitu dotazníku. Ta se provádí proto, ţe i kdyţ se bude na dotazníku 

pracovat systematicky a dle správných postupů, hrozí tzv. profesní slepota. Ta se můţe 

projevit tak, ţe vše bude vypadat logicky, ale respondentům se mohou zdát otázky 

nepochopitelné. Nejčastěji se ověření simuluje na malém vzorku respondentů, na kterých se 

bude provozovat pozdější sběr údajů. V této práci byla kvalita ověřena vedoucím diplomové 

práce. [28] 

 

2.3.2 Realizační fáze 

Po dokončení těchto fází, byly na internetových stránkách firem, které byly vybrány 

k dotazování, vyhledány emailové kontakty, a postupně byl všem rozeslán dotazník včetně 

průvodního dopisu. 

Tento dopis zahrnuje potřebné údaje pro respondenty jako je důvod dotazování, datum 

ukončení průzkumu, kontakt na mou osobu apod. Průvodní dopis je obsaţen v Příloze B. 

Snahou při výběru těchto kontaktů bylo oslovit pracovníky vyššího a středního managementu.  
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2.4 Kvalitativní průzkum 

 

Tato diplomová práce se nezaměřuje pouze na průzkum kvantitativní, ale byl proveden i 

průzkum kvalitativní. Ten, pokud jde o jeho zaměření je doplňkem šetření kvantitativního 

(není mu však podřízen) a jeho účelem je zjistit motivy, mínění případně postoje vedoucí 

k určitému chování. [29] 

Cílem v rámci tohoto průzkumu bylo zjistit stanoviska, pohled a přístup pracovníků 

vybraných firem k problematice společenské odpovědnosti. 

I zde bylo postupováno obdobně jako u průzkumu kvantitativního a opět byl vyuţit proces 

dotazování, který je zobrazen na Obr. č. 6. 

 

2.4.1 Přípravná fáze 

Vytvoření seznamu informací, které má dotazování přinést 

Jelikoţ byl tento průzkum chápan jako doplnění předchozího průzkumu, byl zaměřen 

především na oblasti, které nejsou zmíněny v dotazníku kvantitativním. Jedná se zejména o: 

 důvody a způsob realizace implementace CSR, 

 výhody a překáţky tohoto konceptu, 

 význam a zkušenosti s uplatňováním CSR, 

 vyjádření názoru respondenta k dané problematice. 

 

Určení způsobu dotazování 

Pro tento průzkum bylo zvoleno osobní dotazování pomocí polostrukturovaného rozhovoru. 

Ten rozhovor poskytuje nejen srovnávání odpovědí ale i názorů a zkušeností respondentů. 

V jeho rámci se postupuje v daném pořadí a znění otázek a zbytek dotazů se doplňuje. 

Výhodu tohoto způsobu je existence přímé zpětné vazby mezi zúčastněnými stranami a 

vysoká návratnost odpovědí. Nevýhodou je časová náročnost. [28] 

 

Specifikace cílové skupiny respondentů a jejich výběr 

Cílem bylo vybrat takovou skupinu, jeţ by obsahovala zástupce všech druhů organizací 

(malé, střední, velké). V dotazníku byla respondentům poloţena otázka, zda by se chtěli 

účastnit i průzkumu kvalitativního. S touto moţností souhlasilo 22,64% respondentů (jenţ se 

účastnili dotazníkového šetření), konkrétně devět velkých, jedna střední a dvě malé 
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organizace. Tedy jak jde vidět, díky této účasti nebylo moţné sestavit vyrovnané zastoupení 

všech tří druhů firem. 

 

Konstrukce otázek ve vazbě na poţadované informace 

Na základě seznamu získaných informací, bylo vypracováno několik otázek, které jsou 

otevřené, to znamená, ţe nenabízí ţádnou variantu odpovědi a respondent odpovídá dle 

vlastní úvahy. Ve svých odpovědích není omezován, a proto lze získat více informací. Velkou 

nevýhodou je obtíţnější zpracování odpovědí. [28], [29] 

 

Konstrukce celého dotazníku 

Na základě doporučení vedoucího práce se některé otázky přepracovaly, případně doplnily. 

Poté byla vytvořena konečná podoba dotazníku, kdy tento dotazník však nebyl předkládán 

respondentům, ale slouţil jen jako opora při pokládání otázek v průběhu rozhovorů. Dotazník 

obsahuje jedenáct hlavních otázek, kdy některé jsou rozšířeny o doplňující otázky. Jeho 

konečná podoba je obsaţena v Příloze C. 

 

Pilotáţ 

Jak jiţ bylo zmíněno, cílem pilotáţe je ověřit kvalitu dotazníku, coţ povaţuji za podmínku 

nutnou pro finální zpracování dat. 

 

2.4.2 Realizační fáze 

Po zpracování těchto fází, se mohlo přejít na rozhovory. Nakonec byl tento průzkum 

z časových důvodů realizován se zástupci sedmi společností – dvou malých a pěti velkých 

firem. 

Schůzky se dohodly vţdy předem s pracovníky daných organizací a to dle jejich časových 

moţností. Ty se konaly v místě jejich pracoviště. V jednom případě musel být rozhovor 

udělán přes telefon, díky vytíţenosti respondenta. Sice to není formou osobního setkání, ale 

s respondentem byla navázána komunikace a získány takové informace jako u osobního 

setkání. 

V úvodu dotazování bylo respondentům vţdy objasněno, k jakému účelu tento rozhovor 

slouţí, čeho se bude dotýkat, jak se bude zaznamenáván apod. Poté byly pokládány jednotlivé 

otázky, kdy tento rozhovor byl nahráván a následně doma přepracován do elektronické 

podoby. Tyto rozhovory probíhaly zhruba 20 – 30 minut. 
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3 VYHODNOCENÍ ANALÝZY VČETNĚ DOPORUČENÍ APLIKACE 

NĚKTERÝCH KONKRÉTNÍCH VÝSTUPŮ KE ZLEPŠENÍ 

SITUACE VE SPOLEČNOSTI VOKD 
 

3.1 Výsledky kvantitativního průzkumu 

 

Úvodem bych chtěla zmínit, ţe výsledky dotazníkového šetření neobsahují ani názvy 

společností ani jména respondentů. I kdyţ některé organizace souhlasily se zveřejněním 

názvu, bylo hodně takových, které si přály zůstat v anonymitě. Proto jsem se rozhodla 

ponechat v anonymitě všechny společnosti. Výsledky jsou nejprve rozebrány podle 

jednotlivých částí dotazníků a poté je uvedeno jejich celkové shrnutí. 

 

Celkem bylo rozesláno 255 dotazníků, kdy 156 dotazníků bylo zasláno do malých firem, 50 

do středních a 49 velkým firmám, které podnikají v různých oblastech. Do obou soutěţí se 

přihlásilo o něco více firem, ale bohuţel u některých nebyly nalezeny kontakty nebo jiţ 

neexistují. 

Tento kvantitativní průzkum probíhal v únoru 2012. Návratnost byla 20,78 %; v číslech 

vyjádřeno 53 dotazníků. Bohuţel tři dotazníky musely být vyřazeny díky neúplnému vyplnění 

dotazníku a nejsou tak započteny do návratnosti. V pár případech se firmy ozvaly, ţe by rády 

vyplnily dotazník, ale buď neměly čas nebo osoba, která se v konkrétní organizaci stará o 

CSR byla mimo republiku a jiţ by nestihli dotazník zaslat nazpět. Jednalo se celkem o pět 

firem. 

Návratnost dotazníků není sice solidní, ale na základě minulých zkušeností podobných 

výzkumů byla účast docela velká a nepředpokládala jsem ve finále ani takovou návratnost.  

 

Identifikační otázky 

První část dotazníku byla věnována otázkám, které se týkají základních informací o firmě. 

Respondenti zde zařazovali firmy do skupin podle počtu zaměstnanců, stanovili předmět 

podnikání a v neposlední řadě prozradili i své pracovní pozice. I kdyţ se můţe někomu zdát 

tato část dotazníku zbytečná, pro očekávaná data je důleţitá, neboť zjistíme, jaké firmy se 

účastnily, a případně se mohu z těchto informací vyvodit potřebné závěry. 
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1. Specifikace firem dle počtu zaměstnanců  

Jak bylo zmíněno, vrátilo se celkem 53 dotazníků a po jejich vyhodnocení bylo zjištěno, ţe 

dotazníkového šetření se účastnilo 49,06% (početně 26) malých firem, 18,87% (10) středních 

a 32,08% (17) velkých. Procentuálně je tato účast zobrazena v grafu č. 1.  

 

 

Graf č. 1 Procentuální zastoupení firem dle počtu zaměstnanců 

 

Tedy nejvíce jsou zastoupeny malé organizace. S tím se dalo počítat, vzhledem k velkému 

počtu oslovených malých firem. Pokud si ale vypočteme procentuálně účast firem, které se 

zúčastnily tohoto šetření v poměru k jednotlivým osloveným skupinám, zjistíme, ţe se 

zapojilo 16,67 % malých firem, středních to bylo 20% a velkých 34,69%. 

 

2. Předmět podnikání oslovených firem 

V grafu č. 2 jsou zastoupeny činnosti, kterým se oslovené organizace nejvíce věnují. Největší 

podíl tvoří firmy, jeţ poskytují sluţby (50,94%), kdy tyto sluţby jsou většinou propojeny 

s výrobou. Některé organizace uvedly, ţe se zaměřují na více činností, proto procentuální 

vyjádření přesahuje 100%. 

Pozitivní je zjištění, ţe jsou zastoupeny i firmy z oblasti vědy a výzkumu, dopravy a velké 

procento se věnuje i jiný podnikatelským praktikám, neţ jsou uvedeny v dotazníku. To je 

vyhovující, protoţe je zastoupeno mnoho forem podnikání a po vyhodnocení lze zjistit, jakým 

způsobem přistupují k realizaci CSR. 

49,06%

18,87%

32,08%

Zastoupení firem dle počtu zaměstnanců

malá (do 50 zaměstnanců)

střední(do 250 zaměstnanců)

velká (nad 250 zaměstnanců)



38 
 

 

Graf č. 2 Procentuální zastoupení předmětů podnikatelské činnosti 

 

3. Postavení respondentů ve firmě 

Graf č. 3 zobrazuje postavení respondentů v jednotlivých organizacích. V 30,19% (16 

společností) vyplnil dotazník ředitel firmy a v 24,53% (13 společností) to byl zaměstnanec. 

Za zaměstnance byl povaţován někdo, kdo má např. malé pravomoci, nerozhoduje o chodu 

firmy, případně pracuje přímo na dílně. Nelze tedy říci, zda to respondenti správně pochopili a 

nepovaţovali např. personalistu za zaměstnance.  

Zde opět procentuální vyjádření přesahuje 100%, neboť někteří uvedli více funkcí a to 

především u malých firem. 

 

 

Graf č. 3 Procentuální zastoupení postavení respondentů 
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Strategie, vize a význam CSR 

Cílem  této části otázek bylo především zjistit, proč se organizace rozhodly přihlásit k 

společenské odpovědnosti, zda etika je součástí jejich podnikání, jak dlouho praktikují 

některou z oblastí CSR, zda je součástí i jejich strategie a jestli mají stanovené cíle v této 

oblasti. Tyto otázky jsou spíše zaměřeny na teoretickou neţ na praktickou část CSR, kdy 

praktickou částí jsou chápány konkrétní aktivy, jeţ podnik provádí v rámci společenské 

odpovědnosti. 

 

4. Doba využívání konceptu CSR 

Nejprve byl v této části otázek pokládán dotaz, jak dlouho firmy vyuţívají koncept 

společenské odpovědnosti. Pro 35,85% (početně 19) firem není oblast CSR ţádná novinka a 

vyuţívají tento koncept více neţ pět let. Naopak pro stejný počet firem je to celkem nová 

záleţitost a tento koncept mají zaveden necelé dva roky. Od dvou do pěti let je CSR uţíván 

28,3% (15) organizací. Procentuální vyjádření je zobrazeno v grafu č. 4. 

 

Graf č. 4 Procentuální vyjádření doby vyuţívání CSR 

 

5. Motivace v realizaci konceptu CSR 

Účelem této otázky bylo určit, co respondenty nejvíce motivovalo ke zvýšenému zájmu o 

oblast CSR – nejedná se pouze o účast v soutěţi?  Na výběr bylo nabídnuto devět moţností, 

z nichţ jedna obsahovala „jiné“ – respondenti mohli napsat i motiv, jenţ nebyl součástí 

nabídky. Účastníci měli vybrat minimálně tři nejdůleţitější a přiřadit jim stupeň důleţitosti 

formou čísla, kdy 1 = nejdůleţitější a s  rostoucím číslem důleţitost klesá. Při zpracování 

těchto dat bylo jednotlivým číslům přiřazeno bodové hodnocení (1 = 10b., 2 = 9b. aţ 9 = 2b.). 
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Nejdůleţitější motivací k zavedení CSR se stalo zlepšení image firmy (400 bodů). Druhé 

místo obsadil motiv morální důvody s 351 body a na třetím místě je zajištění spokojenosti 

zájmových skupin (266 bodů). Další výsledky  této otázky jsou zobrazeny v grafu č. 5. 

U moţnosti „jiné“, byly názory trochu odlišné. Např. organizace CSR zavedly, aby pomohly 

znevýhodněným skupinám, zlepšily svůj systém řízení nebo je součástí jejich filozofie. 

Zajímavý byl však názor jednoho respondenta, jenţ napsal: „Děláme to odjakživa, 

považujeme to za normální chování. Ostatně CSR je jen módní výmysl, popis toho co už tady 

bylo a byznysmeni to dělali dobrovolně a přirozeně a to majitelé firem, kteří v nich pracují, ne 

najatí manažeři.“ S tímto názorem lze souhlasit. Vţdyť podstatou společenské odpovědnosti, 

je dělat něco pro druhé a dělat to rád. Dnes spíše ale převládá názor, ţe organizace tuto 

koncepci zavádějí neboť je to moderní a chtějí se zviditelnit, coţ vyplývá i z prvního místa 

této otázky (zlepšení image firmy). 

 

Graf č. 5 Bodové ohodnocení motivů realizace CSR 

 

6. Provádění aktivit CSR na základě  podnikové strategie 

Tato otázka byla zvolena proto, aby se ukázalo, zda organizace zapracovaly společenskou 

odpovědnost do své strategie, provádějí podle ní aktivity CSR a zda jsou tyto aktivity 

pravidelné či nepravidelné. Také je výchozím bodem pro potvrzení nebo zamítnutí 

stanovených hypotéz. 

Výsledek této otázky byl překvapením. Pravidelné aktivity, které vycházejí z podnikové 

strategie provádí 52,83% (početně 28) firem. Nahodilé aktivity, rovněţ v návaznosti na 

strategii realizuje 26,42% (14) firem. Stejné procento, tedy 13,21% (7) firem, provádí aktivity 
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buď nahodile, nebo pravidelně ale nevycházejí z podnikové strategie. Tyto výsledky jsou 

zobrazeny v grafu č. 6. 

Procentuální podíl opět přesahuje 100%, protoţe ve třech případech respondenti uvedli 

kombinaci dvou moţností, tudíţ ani součet firem nedává 53 ale 56. 

 

Graf č. 6 Procentuální zastoupení realizace aktivit CSR na základě strategie 

 

7. Cíle CSR 

Tato otázka byla záměrně zvolena, neboť lze říci, ţe souvisí s předchozí otázkou, tedy se 

strategií CSR. Jak lze z grafu č. 7 vyčíst, 41,51% (početně 22) respondentů označilo, ţe mají 

stanovené cíle v oblasti CSR. O něco více, konkrétně 47,17% (25) firem nemá stanoveny cíle 

a 11,32% (6) respondentů neví, zda má organizace tyto cíle určeny. 

 

Graf č. 7 Cíle CSR v procentuálním vyjádření 
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8. Odpovědnost za CSR 

Smyslem této otázky bylo zjistit, kdo má v organizaci na starosti aktivity společenské 

odpovědnosti. U 52,83% (početně 28) organizací má na starosti oblast společenské 

odpovědnosti vedení firmy. Ţe odpovědní za oblast CSR jsou pracovníci z různých útvarů, 

uvedlo 37,74% (20) respondentů. Specializované pracoviště má vytvořeno 9,43% (5) firem. 

„Jiné“ uvedl pouze jeden respondent a napsal, ţe: „zaměstnanci, mají tyto aktivity jako 

součást svých činností a nejedná se o specializované pracoviště“. Tyto hodnoty jsou 

zobrazeny v grafu č. 8. 

U této otázky nebylo překvapením, ţe více organizací nemá vytvořeno specializované 

pracoviště, neboť toto si mohou asi dovolitpouze velké organizace. Proto byla otázka 

podrobněji rozpracována a zjistilo se, ţe toto konkrétní pracoviště mají opravdu jen větší 

firmy – čtyři nad 250 zaměstnanců a jedna do 250 zaměstnanců. U toho, ţe se o oblast CSR 

stará vedení firmy bylo předpokládáno, ţe to bude hlavně priorita malých firem. Coţ se 

potvrdilo, neboť tuto moţnost uvedlo 20 malých firem. 

Opět procentuální podíl přesahuje 100%, z důvodu toho, ţe jeden respondent uvedl dvě 

moţnosti.  

 

Graf č. 8 Procentuální zastoupení jednotlivých odpovědných subjektů 

9. Etický kodex 

U otázky, ohledně zavedení etického kodexu, odpovědělo kladně 77,36% (početně 41) 

respondentů. Zápornou odpověď uvedlo 22,64% (12) respondentů. Moţnost nevím nepouţil 

nikdo, proto není ani zakreslena v grafu č. 9. 
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Graf č. 9 Zavedení etického kodexu v % 

 

10. Certifikace podle norem 

Cílem bylo rovněţ zjistit, zda organizace vyuţívají některé normy, směrnice, standardy či 

přístupy pro řízení a hodnocení CSR. Na výběr bylo šest moţností, přičemţ jedna obsahovala 

odpověď „ţádné“ a druhá „jiné“, kde respondenti mohli napsat i moţnost, jeţ nebyla uvedena.  

Nejvíce byla zastoupena odpověď „ţádné“ a to u 58,49% (početně 31) firem. Poté 

následovala moţnost „jiné“, tu uvedlo 33,96% (18) organizací. Zde bylo respondenty nejvíce 

uváděno, ţe mají své vlastní interní přístupy např. „odpovědnost vůči okolí“ nebo směrnice. 

Dále zde zmínili vyuţívání norem ISO 14001, Bezpečný podnik, HACCP, FSO a řady ISO 

9000, kdy jeden respondent přesně napsal, ţe: „když je certifikován podle ISO 9000, musí 

některé aspekty CSR tudíž respektovat“. S tím lze určitě souhlasit, jak bylo zmíněno 

v podkapitole 1.6, tyto normy se v některých aspektech dotýkají společenské odpovědnosti, 

proto bylo překvapením, ţe více firem neuvedlo tuto moţnost (byly to pouze tři organizace). 

Je to moţná proto, ţe nebyla uvedena jako jedna z variant. Uvedeno bylo vyuţívání i LBG, 

GRI, EFQM Model Excelence a Business Conduct Guidelines (vlastní standardy koncernu 

Siemens), ale pouze vţdy u jedné firmy. 

Z grafu č. 10, lze vidět, ţe ISO 26000 vyuţívá jen 5,66% (3) firem. Metoda KORP a SA 8000 

jsou zastoupeny u 1,89% (1) firem. Zatím nikdo z dotazovaných neuvedl Národní program 

posuzování shody, který je k dispozici zájemcům aţ v posledních obdobích. 

Procentuální zastoupení je zde také větší neţ 100%, neboť jeden z respondentů uvedl 

kombinaci metody KORP a jiné. 
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Graf č. 10 Vyuţívání uvedených norem, směrnic a standardů v % 

 

Aktivity CSR 

Úkolem této části otázek bylo zjistit aktivity společenské odpovědnosti, které organizace 

nejvíce vyuţívají, jsou pro ně důleţité a jaké konkrétně realizují směrem ke svým 

zaměstnancům, místní komunitě, trhu a ţivotnímu prostředí. 

 

11. Oblasti CSR 

Smyslem této otázky bylo určit, které oblasti společenské odpovědnosti (sociální, 

ekonomické, environmentální) věnují organizace největší pozornost. Po zapracování výsledků 

do grafu č. 11 bylo zjištěno, ţe nejméně byla označována moţnost, která uvádí, ţe organizace 

věnují největší pozornost ekonomické oblasti, konkrétně šlo 9,43% (početně 5) firem. O něco 

více byla označována moţnost environmentální oblast, té věnuje největší péči 15,09% (8) 

firem. Sociální oblast je nejdůleţitější pro 43,40% (23) firem. Ţe všem třem oblastem věnují 

stejnou pozornost, uvedlo stejné procento organizací. 

I zde je procentuální podíl větší neţ 100% z důvodu, ţe šest respondentů uvedlo dvě 

moţnosti, jako je např. ţe sociální i environmentální oblasti věnují největší a stejnou 

pozornost. 
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Graf č. 11 Důleţitost oblastí CSR v % 

 

12. Aktivity směrem k zaměstnancům 

Tato a následující tři otázky měly za úkol zjistit, které aktivity CSR realizují organizace pro 

své zaměstnance, místní komunitu, trhu a ŢP. Opět měli respondenti na výběr z několika 

moţností, včetně varianty „jiné“. Všechny tyto otázky přesahují 100%, neboť se dá 

předpokládat, ţe organizace aplikují více aktivit v různých oblastech CSR. 

Graf č. 12 nám dává přehled ohledně aktivit směřujícím k zaměstnancům. Na prvním místě se 

umístilo vzdělávání zaměstnanců, konkrétně tuto aktivitu označilo 88,68% (početně 47) 

respondentů. V těsném závěsu se umístila bezpečnost a zdraví zaměstnanců s 81,13% (43) a 

aţ na třetím místě je poskytování benefitů, coţ uvedlo 73,58% (39) respondentů. Umístění 

benefitů je překvapením, protoţe asi kaţdý očekával umístění na prvním nebo druhém místě, 

neboť je to dnes nejpouţívanější a u zaměstnanců velmi oblíbený projev společenské 

odpovědnosti.  

U moţnosti „jiné“ byly uvedeny moţnosti, jako: slušné jednání, férovost, dobrý pracovní 

kolektiv, dobrovolnictví zaměstnanců, kolektivní smlouva, sociální fond, příspěvek na 

dovolenou a příspěvek na penzijní připojištění. 
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Graf č. 12 Aktivity firem směrem k zaměstnancům v % 

13. Aktivity směrem k místní komunitě 

Zde, jak si lze z grafu č. 13 všimnout, nejvíce respondenti udávali spolupráci se školami, 

přesněji 73,58% (početně 39) respondentů. Poté následuje sponzoring s 67,92% (36 firem) a 

dárcovství s 62,26% (33 firem). To, ţe se na prvním místě umístila spolupráce se školami je 

trochu překvapující, neboť jsem myslela, ţe to bude sponzoring či dárcovství, ale zároveň je 

to velmi přívětivé, neboť si firmy uvědomily, ţe pokud budou spolupracovat se studenty, 

budou jim pomáhat, mohou si vychovat kvalitní a spolehlivé potencionální zaměstnance. 

U varianty „jiné“ byly zmíněny moţnosti jako veřejně prospěšné sbírky, podpora kultury, 

sportu a sociální oblasti formou grantů. Pouze jeden respondent uvedl, ţe nerealizují ţádné 

aktivity v této oblasti. 

 

Graf č. 13 Aktivity firem směrem k místní komunitě v % 
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14. Aktivity v oblasti životního prostředí 

Na prvním místě aktivit firmy v oblasti ţivotního prostředí se umístilo třídění a recyklace 

odpadů s 86,79% (46 organizací). Druhé místo obsadila úspora vody a energie s 69,81% (37 

organizací) a na třetím je s 64,15% (34 organizací) úsporné zacházení s přírodními zdroji a 

jejich ochrana. 

Umístění na prvním a druhém místě se dalo očekávat. Tyto aktivity v podstatě nic nestojí, jen 

vyţadují trochu ochoty, a proto je mohou dělat všechny druhy organizací. Velmi příjemným 

překvapením je třetí místo, které je důleţité pro budoucnost ŢP, a je dobré vědět, ţe firmy si 

začínají uvědomovat, jak je ŢP důleţité a dělají co je v jejich silách. Dobře tento problém 

vyjádřil jeden respondent, jenţ uvedl ve variantě jiné: „žijeme tady a budou tu žít naše děti, 

neděláme věci sami proti sobě“. Tímto by se měli řídit všichni, ne jenom organizace. 

Umístění dalších aktivit z oblasti ŢP, je zobrazeno v grafu č. 14.  

 

Graf č. 14 Aktivity firem v oblasti ŢP v % 
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U moţnosti „jiné“ jeden z respondentů uvedl: „neděláme lidem, co nechceme, aby oni dělali 

nám“. To dokonale vystihuje podstatu aktivit CSR a to nejen vůči trhu. 

 

Graf č. 15 Aktivity firem směrem k trhu v % 

 

Stakeholders 
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16. Identifikace klíčových stakeholders 
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Graf č. 16 Identifikace klíčových stakeholders v % 

17. Důležité skupiny stakeholders 

V této otázce byli respondenti dotazováni, vůči kterým stakeholders jsou odpovědní a koho 

svým chováním nejvíce ovlivňují. Na výběr dostali deset moţností, měli vybrat nejméně tři a 

opět jim přiřadit čísla, kdy 1 = nejvíce ovlivňuje a s rostoucím číslem ovlivňování klesá. Při 

zpracování se číslům opět přiřadilybody (1 = 10b., 2 = 9b. aţ 10 = 1b.). 

Pokud se na výsledky v grafu č. 17 podíváme blíţe, zjistíme, ţe odpovídají poţadavkům 

dnešní doby. Organizace nejvíce ovlivňují své zaměstnance (480 bodů), coţ je pochopitelné, 

protoţe pokud nebudou mít kvalitní a spokojené zaměstnance, můţe se stát jejich podnikání 

zbytečné. Poté se zaměřují na zákazníky (437 bodů), také důleţitý článek, neboť bez 

zákazníků by firmy samozřejmě neměly proč existovat. Jako třetí nejvíce organizace působí 

na veřejnost (329 bodů). A opět i tato skupina se podílí na tom, zda firma bude podnikat bez 

problémů či nikoli. Nikdo z respondentů neuvedl moţnost „ţádné“. 

 

Graf č. 17 Bodové ohodnocení odpovědnosti vůči konkrétním stakeholders 
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18. Informování o společensky odpovědném chování 

Organizace by měly zainteresované strany nejen začlenit do svých CSR aktivit, ale měli by je 

také o těchto aktivitách informovat, protoţe to ve výsledku můţe vést k posílení vzájemné 

důvěry, předávání dobrých praktik apod. 

U této otázky měli respondenti k dispozici na výběr devět variant. Nejčastěji uváděnou 

moţností, bylo informování pomocí www stránek, konkrétně u 77,36% (početně 41) 

respondentů. Tento výsledek byl očekávaný, neboť v dnešní době internetu, je to ta nejsnazší 

a nejlevnější varianta podávání informací. Na druhém místě, v 50,94% (27) případů, se 

umístily výroční zprávy. O třetí místo se dělí novinové články a prezentace na akcích. Tyto 

moţnosti označilo 47,17% (25) respondentů.  Další výsledky jsou zobrazeny v grafu č. 18. 

U moţnosti „jiné“ byly např. uvedeny workshopy a jobfairs pro potencionální zaměstnance, 

informování příleţitostně při společném jednání, osobní informování, pomocí emailové 

komunikace, kaţdodenním stykem se zákazníkem poţadující jejich sluţbya poslední, jeţ mi 

připadá nejefektivnější a nejjednodušší, budu citovat jednoho z respondentů: „kdekoli a 

kdykoliv to jde, protože pozitivní příklady táhnou“. 

 

Graf č. 18 Procentuální zastoupení jednotlivých způsobů informování 
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3.2 Shrnutí kvantitativního průzkumu 

 

Tato podkapitola shrnuje získané výsledky kvantitativního průzkumu. Ty budou vyuţity 

k ověření hypotéz diplomové práce. 

 

Za důleţité byly označeny následující výstupy: 

 Účastnily se firmy, jenţ uţ vyuţívají koncept CSR, případně mají s ním „nějaké“ 

zkušenosti. 

 Návratnost v tomto průzkumu byla 20,78%, početně vyjádřeno 53 dotazníků 

z celkového počtu 255 rozeslaných dotazníků. 

 Nejvíce se na tomto průzkumu podílely malé firmy, konkrétně 26. 

 50,94 % podniků působí v oblasti poskytování sluţeb. 

 V necelých 31% případů vyplnil dotazník ředitel firmy. 

 Devatenáct respondentů (35,85%) uvedlo, ţe koncept CSR vyuţívají déle neţ pět let. 

 Nejdůleţitějším motivem k zavedení konceptu společenské odpovědnosti uvedli 

respondenti zlepšení image, tento motiv získal 400 bodů z moţných 530 b. 

 52,83% ze všech firem provádí aktivity společenské odpovědnosti v návaznosti na 

podnikovou strategii. 

 Cíle v této oblasti nemá stanoveno více jak 47% organizací. 

 V 52,83% případů, je ve firmách za CSR odpovědné vedení. 

 Čtyřicet jedna respondentů (77,36%) sdělilo, ţe mají zaveden etický kodex. 

 Přes 58% (31 organizací) nevyuţívá k řízení a hodnocení CSR ţádné normy, směrnice 

či standardy. 

 Největší pozornost věnují firmy (43,40%) sociální oblasti, stejný počet pak uvedl, ţe 

věnují stejnou pozornost všem oblastem CSR. 

 Jako nejčastěji uváděnou aktivitou firmy směrem k zaměstnancům je jejich vzdělávání 

(88,68%). 

 73,58% firem stanovilo, ţe spolupráce se školami je nejvíce realizovanou aktivitou 

směrem k místní komunitě. 

 V rámci aktivit v oblasti ŢP bylo nejvíce označováno třídění a recyklace (uvedlo to 

86,79% respondentů). 

 Co se týče činností směrem trhu, zde 84,91%  firem uvedlo jako nejčastěji vyuţívaný 

odpovědný přístup k zákazníkům. 
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 Necelých 74% (39 organizací) má identifikované klíčové stakeholders. 

 Skupina zaměstnanci jsou stakeholders, jenţ jsou nejvíce ovlivňování společensky 

odpovědných chováním firmy. Tato skupina získala 480 bodů z moţných 530 bodů. 

 Stakeholders jsou nejčastěji informovány o aktivitách společnosti v rámci CSR 

pomocí www stránek. Tuto moţnost uvedlo 77,36% respondentů. 

 

3.3 Výsledky kvalitativního průzkumu 

 

V rámci tohoto průzkumu jsou výsledky nejprve rozepsány dle jednotlivých otázek a poté je 

provedeno jejich celkové shrnutí. 

Jak bylo nastíněno v předchozí kapitole (kap. 2.4.2), tohoto průzkumu se účastnilo celkem 

sedm firem (13,20%) – dvě malé a pět velkých, kdy kaţdá z těchto organizací podniká v jiné 

oblasti. Konkrétně jde o stavebnictví, těţbu, poskytování finančních sluţeb, zpracování 

odpadů, výrobu kosmetiky, poskytování brigád, výrobu a distribuci světelných zdrojů. 

Tyto firmy byly vybrány záměrně, neboť cílem bylo zjistit, jak kaţdá z nich vnímá CSR a zda 

se jejich názory významně liší.  

 

1.Vnímání konceptu CSR 

V úvodu byla zástupcům firem pokládána otázka, jak je u nich v organizaci vnímán koncept 

společenské odpovědnosti, jaký je jejich postoj nebo názor k této problematice. Zde se 

odpovědi hodně lišili. Někdo bere CSR jako jeden z pilířů jejich podnikání, další jako firemní 

filozofii, někdo zase tyto aktivity dělal jiţ dříve jako součást činností podniku, aniţ by to 

pojmenovávali jako CSR, nebo je chápán jako princip, kterému je ve firmě věnována zvýšená 

pozornost, tedy ţe se věnují všem oblastem (sociální, ekonomické a environmentální) a také 

byl označen jako pozitivní přístup k budování týmového ducha. Jeden z respondentů při 

rozhovoru řekl: „CSR je pro nás v tom kontextu našeho byznysu, to co děláme proto, abychom 

nějakým způsobem dosáhli společenského konsenzu v pokračování naši činnosti“. 

Jak bylo uvedeno na začátku, názory na CSR se dosud velmi liší, coţ ovšem není chybou. 

Vţdyť společenská odpovědnost je zaloţena na dobrovolnosti a dává tak větší prostor pro 

interpretaci a tvorbu vlastního přístupu, coţ potvrdily odpovědi jednotlivých zástupců firem. 
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2. Motiv zavedení CSR 

Tato otázka měla za úkol zjistit, odkud se dotazování dozvěděli o konceptu CSR, co bylo 

stimulem jeho zavedení a z jakých pramenů čerpali (např. normy, zkušenosti, vlastní 

učení,…). Odpovědi se zde opět různili, někdo uvedl, ţe impulsem k zavedení byla 

skutečnost, ţe společenskou odpovědnost realizovala mateřská společnost nebo koncern ve 

kterém daná organizace působí. Jeden respondent zase poznamenal, ţe první zmínku o něčem 

co je takto pojmenováno objevil na první konferenci CSR a zjistil, ţe spoustu, aktivit co se 

týká společenské odpovědnosti, jiţ dávno dělají. Další dotazovaný si nebyl jist, neboť není 

dostatečně dlouho v dané firmě. 

Na otázku z jakých pramenů jste čerpali, by se dalo říct, ţe se respondenti shodli na tom, ţe to 

bylo vlastním učením, vlastní snahou. Nikdo z nich nevyuţil normy, spíše vycházeli z potřeb 

a poţadavků zaměstnanců, zákazníků a regionu. Neřekli si, ano teď začneme dělat CSR, ale 

spíše aktivity směřující ke společenské odpovědnosti pomalu a dobrovolně rozvíjeli a 

budovali. Bylo příjemným překvapením, ţe jeden z dotazovaných dokonce uvedl, ţe si osvojil 

teoretické znalosti díky diplomantce, která zpracovávala toto téma u nich v organizaci. 

 

3. Strategie CSR 

Záměrem bylo určit, zda je koncept CSR součástí strategie firmy a zda je tato strategie 

písemně vypracovaná. Dva respondenti uvedli, ţe není součástí strategie, tudíţ není v písemné 

podobě. Důvod? Oba respondenti, a to z malých firem, měli podobný argument. Dobře to 

vystihl jeden z nich, který řekl:„ Dodržování v rámci vlastního přesvědčení má větší smysl než 

slovo na papíře“. 

Všechny velké organizace mají aktivityCSR součástí strategie firmy a všechny jsou v písemné 

podobě (např. v kolektivní smlouvě, etickém kodexu, různých interních dokumentech apod.). 

Důvodem je vztah k zaměstnancům, aby věděli, jak se mají chovat, co organizace podporuje, 

aby fungovali vztahy mezi klienty a zaměstnanci. Dalším důvodem vypracování písemné 

strategie byla povinnost tuto strategii předkládat představenstvu společnosti, tedy co se 

udělalo a co se bude dělat. 

Z rozhovorů jednoznačně vyplynulo, ţe ţádný z dotazovaných nevnímá společenskou 

odpovědnost jako izolovanou oblast, ale spíše koncept zasahující do více oblastí podniku, 

tedy do bezpečnosti, kvality, environmentu apod. 
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4. Využití koncepce CSR 

V rámci tohoto dotazu byl nejprve respondentům předloţen obrázek implementace CSR podle 

PDCA cyklu jenţ je zobrazen v podkapitole 1. 5. a poté bylo zjišťováno, zda prováděli nebo 

provádějí realizaci CSR dle uvedených kroků. 

V odpovědích se respondenti prakticky shodli. Společenskou odpovědnost neberou jako jeden 

celek (koncept), ve kterém by si naplánovali aktivity spadající do této oblasti, poté je 

realizovali, vyhodnotili a stanovili opatření ke zlepšení. Aktivity, které provádějí v rámci CSR 

jsou součástí různých činností podniku, jak bylo zmíněno v předchozí otázce. Tedy ano, 

cyklus PDCA vyuţívají ale v systému kvality, environmentu apod., kdy tyto systémy obsahují 

některé oblasti CSR. 

V jednom případě bylo zjištěno, ţe neimplementovali vůbec, protoţe je to jejich přirozená 

součást a neţ se vůbec dostali k pojmu CSR, tak zjistili, ţe všechny aktivity z této oblasti 

dělají. 

Co se týká školení a vzdělávání v rámci CSR, pouze dva respondenti zmínili tuto moţnost. 

V jednom případě jsou zaměstnanci poučeni o této oblasti jiţ v rámci vstupního školení, ve 

druhém jsou zaměstnanci pomocí web semináře informování a poté musí udělat test, ve 

kterém jsou různé modelové situace týkající se CSR. Tohle je velmi dobrý nápad, neboť se 

zaměstnanci ztotoţní s touto problematikou, jsou více informováni a tím se mohou i zlepšit 

jednotlivé činnosti společenské odpovědnosti. 

 

5. Zapojení klíčových stakeholders do CSR aktivit 

Touto otázkou bylo navázáno na otázky předchozí, kdy účelem bylo stanovit, jakým 

způsobem a v jakém rozsahu organizace začleňují své stakeholders do svých CSR aktivit. 

Všichni dotazovaní uvedli, ţe zapojují do svých CSR aktivit své klíčové zainteresované 

strany. Zapojeni jsou různými způsoby, jako je např. informování zaměstnanců pomocí 

intranetů, na základě smluv s dodavateli či odběrateli jsou stanoveny podmínky společensky 

odpovědného chování apod. Nejvíce jsou zapojeni zaměstnanci, coţ se dalo předpokládat. 

Zda jsou zapojeny i další strany záleţí především na tom, vůči komu organizace směřují své 

společensky odpovědné aktivity nebo s kým jsou v neustálém kontaktu. 

 

6. Nástroje k měření dopadů a cílů CSR 

Cílem této otázky bylo zjistit, zda má daná organizace zavedeny nástroje k měření dopadů 

CSR a dosaţených cílů a zda hodnotí získanou úroveň. Pouze dva respondenti uvedli (z 

oblasti těţby a poskytování finančních sluţeb), ţe vyuţívají GRI (Global Reporting 
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Iniciative), konkrétně jedni uţ auditovali GRI podle mezinárodní metodiky v roce 2011, druhá 

organizace teprve k této metodice přechází. V tom prvním případě si zvolili 91 indikátorů, 

které musí sledovat v čase a určit, zda plní cíle, které si stanovili či nikoliv. 

Ostatní respondenti sdělili, ţe nemají takové nástroje, tedy aspoň o nich neví. Kdyţ byla 

zmíněnaAnketa nebo Cena hejtmana, tak reagovali, ţe se jedná o moţnou formu hodnocení, 

kterou ale sami neprovádí. Kdyţ byla dále poloţena otázka, proč nemají zavedeny tyto 

nástroje, buď nevěděli, nebo se nevyjádřili, ale v jednom případě respondent řekl: „Nemáme, 

protože jsme zjistili, že když se člověk chová slušně, tak se mu to většinou ve slušnosti vrátí 

zpátky“.  

 

7. Aktivity společenské odpovědnosti 

Na tomto místě bylo zájmem zjistit, na co se organizace v oblasti CSR nejvíce zaměřují. 

Uvedených příkladů bylo mnoho od podpory zaměstnanců různými benefity, sponzoringu aţ 

po ochranu ţivotního prostředí. Nejvíce zajímavé však bylo, ţe většina respondentů (5 

organizací) provádí aktivity v návaznosti na předmět podnikání. Např. firma zabývající se 

zpracováním odpadů se zaměřuje na environmentální oblast a sama přiznává, ţe v sociální 

oblasti má jisté nedostatky. Těţební společnost, jak sami uvedli, se musí věnovat všem třem 

oblastem, neboť jejich podnikání má vliv nejen na zaměstnance, ale taky na místní komunitu i 

ŢP. Co se týče ekonomické oblasti, zde mají věci dané zákonem, které musí dělat, ale způsob 

jakým je budou dělat, záleţí na nich a snaţí se o optimální variantu.  

Dva dotazování uvedli, ţe se snaţí všem oblastem věnovat stejně a nezáleţí na jejich 

předmětu podnikání. 

 

8. Hlavní přínosy CSR 

Tato otázka se zabývá hlavními přínosy CSR, ale jelikoţ je známo, ţe těchto přínosů je 

hodně, byla otázka směřována spíše k zásadním výhodám. Jak se dalo předpokládat, hlavní 

výhodu vidí dotazovaní (konkrétně čtyři) ve zlepšení image, dobrého jména a pověsti 

podniku. I kdyţ někteří jiţ začali pochybovat, zda jim to prospěch přinese, neboť lidé dnes 

nehledí moc na dobré jméno ale spíše na to, kdo jim nabídne niţší cenu. 

V třech případech byl zmíněn přínos, co se týče zaměstnanců. Poté byly zaznamenány výhody 

jako zvýšení konkurenceschopnosti, dobrá spolupráce s regionem, známka solidnosti i 

stability, lepší týmový duch, anebo ţe lidé budou firmu chápat jako moderní a odpovědnou a 

tím bude organizace moci prosperovat a existovat. 
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Zajímavý byl názor jednoho dotazovaného, jenţ sdělil, ţe v tom vidí výhodu pro zaměstnance 

a poté dodal: „Věcmi v oblasti CSR se nechceme moc chlubit, protože je to samozřejmost, to 

znamená, nečekáme, že nám to přinese nějaký zisk, protože u nás to spočívá v tom, že víme, že 

můžeme v té společnosti něco změnit.“ 

I kdyţ většina uvedla přínosy přímo pro organizaci, bylo zřejmé, ţe CSR je pro ně něco víc, a 

nedělají to jen pro zviditelnění, ale hlavně pro ostatní a tyto výhody z tohoto chování 

přirozeně vyplývají. 

 

9. Překážky v uplatňování CSR 

Po zjištění toho co CSR přináší organizacím, bylo cílem určit, zda respondenti vidí i nějaké 

překáţky v realizaci aktivit společenské odpovědnosti. Celkem pět respondentů se shodlo, ţe 

nejčastější překáţkou jsou sami lidé. Lidé se neradi přizpůsobují změnám, preferují svoje 

zaběhnuté zvyklosti, protoţe jim nezaberou moc času. Jak řekl jeden z respondentů: 

„Překážky jsou jakoby uvnitř firmy, protože když se má něco udělat trošku nově, tak to narazí 

na odpor a lidé to považují za byrokratickou věc, zbytečnou, která bude vyžadovat nějaké 

papíry navíc, že jakoby nevidí rozdíl mezi tím dělat něco systematičtěji a tak jak je zvyklé, jak 

je dlouholetým zvykem. Možná takový všeobecný odpor lidí cokoliv měnit, dívat se nějakým 

úhlem pohledu než byli zvyklí. Je jen málo lidí, kteří jsou „prozměnoví“.“ S tím lze souhlasit, 

neboť je známo, ţe změnu nemá nikdo rád a hlavně kdyţ není vysvětlen její důvod. Proto by 

organizace měli lépe komunikovat se zaměstnanci (nejen ohledně CSR) a tím by byl problém 

s lidmi částečně vyřešen.  

Jako značnou překáţku uvedli respondenti peníze (konkrétně čtyři organizace), tedy kolik je 

do aktivit CSR firma ochotna investovat. V dnešní době se snaţí všichni šetřit a sniţovat 

náklady. Ale přesto se najdou takoví, kteří vidí v tomto problému i výzvu. Velmi přesně to 

vystihl respondent, jenţ uvedl: „ Je pravda, kdyby bylo více peněz, tak by se některé věci 

dělali jednodušeji ale na druhou stranu, takhle jsme zase kreativnější“. Je to pravda, protoţe 

CSR přece není jen o penězích (viz. známá filozofie 3P). Další překáţky jiţ nebyly uvedeny a 

dokonce jeden respondent nevidí ţádné bariéry při uplatňování aktivit společenské 

odpovědnosti. 

 

10. Zkušenosti se společenskou odpovědností 

Co se týká zkušeností se CSR, všichni respondenti mají dobré, pozitivní zkušenosti s jeho 

uplatňováním. Uţ i z vyprávění šlo vyvodit, ţe mají zpětnou odezvu na své aktivity a přináší 

jim to prospěch. Ale také jeden z nich uvedl: „ Že i když aktivity bývají vnímány kladně, 
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trošku někdy bývá negativně vnímána taková ta podpora nějakých třeba sportovních akcí, kdy 

to některý z občanů může vnímat, že prostředky, které on odvedl městu za to, aby se svážel 

odpad, tak z těch prostředků se platí jako by pro cizí“. Konkrétněji měl respondent na mysli 

třeba sponzoring jednoho fotbalového klubu, kdy jedna skupina lidi jim fandí, naopak druhá 

je proti. Co se týče kulturních akcí, ty jsou vesměs vnímány mnohem lépe. 

 

11. Osobní význam pro respondenta 

Závěrečná otázka byla věnována postojům a názorům respondenta. Tedy jak sami respondenti 

vnímají CSR, zda se tomu ochotně věnují, nebo je to povinná součást jejich práce a nic to pro 

ně neznamená. 

Snad všichni dotazovaní berou společenskou odpovědnost jako přirozenou součást podnikání, 

sami se věnují různým aktivitám nebo je realizují. Není to pro ně zátěţí, ale spíše je to 

příjemná část jejich práce. Poutavý byl názor jednoho z respondentů, který prohlásil: ,,Mě 

osobně to strašně pomáhá, protože spousta věcí je prostě taková negativní a toto je taková 

krásná část mé práce, protože vlastně vidíte výsledky, můžete někomu pomáhat, třeba to jen 

zprostředkovat a je to strašně pozitivní činnost. Je to asi ta nejhezčí část mého zaměstnání.“ 

Je hezké vědět, ţe i v dnešní době jsou lidé, kterým záleţí nejen na osobním prospěchu, ale i 

na ostatních. 

 

3.4 Shrnutí kvalitativního průzkumu 

 

V této podkapitole jsou shrnuty všechny závěry, které byly postupně zjištěny pomocí 

rozhovorů se zástupci vybraných organizací. 

Za důleţité lze zmínit zejména: 

 Celkem se kvalitativního průzkumu účastnilo sedm organizací, napříč různými oblasti 

podnikání. 

 Všichni respondenti uvedli různé definice (chápání) konceptu společenské 

odpovědnosti. 

 Odpovědi na motivy zavedení CSR se lišily. 

 100% ze všech dotazovaných nevyuţilo při realizaci CSR normy, ale spíše vlastních 

zkušeností na základě „učení se“. 

 Většina má společenskou odpovědnost součástí strategie a její aktivity jsou rozepsány 

v různých interních dokumentech. 
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 Respondenti se shodli, ţe koncept CSR neberou jako izolovanou oblast, ale součást 

různých podnikových činností. 

 100% uvedlo, ţe do implementace, realizace společensky odpovědných aktivit 

zapojují své zainteresované strany. 

 Nástroje k měření dopadů a cílů CSR vyuţívají jen dvě organizace a to GRI, ostatní 

takové nástroje nepouţívají, tudíţ dosaţenou úroveň dosud nehodnotí. 

 Pět ze sedmi organizací provádí aktivity CSR v návaznosti na předmět podnikání. 

 Největšími přínosy při zavedení konceptu společenské odpovědnosti byly respondenty 

označeny zlepšení image a přínos vůči zaměstnancům (jejich spokojenost). 

 Pět respondentů uvedlo, ţe největší překáţkou při realizaci CSR jsou lidé a jejich 

neochota cokoliv měnit, poté aţ následoval nedostatek finančních prostředků. 

 Dotazovaní se shodli, ţe mají dobré zkušenosti s uplatňováním společenské 

odpovědnosti. 

 Sami respondenti osobně vnímají koncept CSR jako přirozenou součást podnikání, a 

někteří ji dokonce vnímají jako příjemnou součást své práce. 

 

3.5 Verifikace hypotéz 

 

Cílem této podkapitoly je potvrdit nebo zamítnou dříve stanovené hypotézy (kap. 2. 2). 

 

3.5.1 Hypotéza 1 

CSR je výsadou velkých organizací. 

Smyslem této hypotézy bylo potvrdit nebo vyvrátit, ţe společenská odpovědnost je výhradně 

vyuţívána jen velkými organizacemi. Kdyţ si vezmeme výsledky z grafu č. 1, zjistíme, ţe 

kvantitativního průzkumu se účastnilo přes 49% malých a skoro 19% středních a asi 32% 

velkých organizací, které se angaţují v oblasti společenské odpovědnosti. Také bereme li 

v potaz účast malých firem v Ceně hejtmana MSK za CSR nebo v Anketě společenské 

odpovědnosti, ta je třikrát větší neţ u velkých organizací.  

I kdyţ se podíváme např. na výsledky aktivit směrem k zaměstnancům, na prvním místě se 

umístilo vzdělávání zaměstnanců, konkrétně to uvedlo 47 respondentů i výsledky ostatních 

aktivit jsou podobné, coţ také dokazuje, ţe různých aktivit se účastní nejen velké organizace. 
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Kvalitativního průzkumu se účastnily dvě malé organizace, není to sice moc, ale zájem o 

tento průzkum mělo pouze 12 organizací z celkových 53, a i přesto se někdo z malých firem 

přihlásil. 

Na základě těchto výsledků jsem dospěla k závěru, ţe CSR se pomalu stává součástí všech 

typů organizací, které pochopily, ţe aktivity v rámci společenské odpovědnosti ne vţdy 

vyţadují značné finanční zdroje.  

 Hypotéza byla zamítnuta. 

3.5.2 Hypotéza 2 

Nejdůleţitějším motivem k zavedení CSR je zlepšení image (reputace) firmy. 

Pomocí této hypotézy bylo cílem zjistit, zda zlepšení image je nejdůleţitějším stimulem 

implementace CSR do jednotlivých podniků. Myslela jsem si, ţe na prvním místě se umístí 

morální důvody nebo tlak veřejnosti a zákazníků. Výsledky jsou ale jednoznačné, jak vyplývá 

z grafu č. 5, nejvíce bodů získal motiv zlepšení image firmy. 

 Hypotéza byla potvrzena. 

 

3.5.3 Hypotéza 3 

Společenská odpovědnost organizací není součástí strategie organizací. 

Tato hypotéza měla za úkol určit, zda je oblast společenské odpovědnosti součástí strategie 

podniků. U otázky č. 7 kvantitativního průzkumu byli respondenti dotazováni, zda provádějí 

aktivity v návaznosti na podnikovou strategii a zda jsou tyto aktivity pravidelné či nikoli. Přes 

52% dotazovaných uvedlo, ţe realizují aktivity CSR pravidelně a to v návaznosti na 

podnikovou strategii a necelých 27% nahodile, ale taky v návaznosti na podnikovou strategii 

(to dává celkem 42 organizací). 

U kvalitativního průzkumu byla pokládána podobná otázka a respondenti odpověděli, ţe 

aktivity CSR jsou součástí strategie firmy, a jsou rozepsány v různých dokumentech jako je 

Kolektivní smlouva nebo třeba v etickém kodexu. Tedy k potvrzení nebo zamítnutí hypotézy 

lze pouţít i výsledky otázky č. 9 kvantitativního průzkumu, která se týká zavedení etického 

kodexu. Celkem 77,36% dotazovaných uvedlo, ţe mají zaveden tento kodex tudíţ i oni mají 

některé aktivity CSR součástí strategie.  

 Hypotéza byla zamítnuta. 
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3.5.4 Hypotéza 4 

Nejvíce se firmy věnují sociální oblasti, konkrétně aktivitám směrem k 

zaměstnancům. 

Zde bylo ověřováno, zda se organizace nejvíce věnují aktivitám vůči zaměstnancům v rámci 

sociální oblasti. U otázky č. 11 kvantitativního průzkumu bylo nejprve určeno, zda vůbec 

organizace řadí na první místo sociální oblast, pokud ne, nemělo cenu pokračovat v další 

analýze. Kdyţ se podíváme na graf č. 11, zjistíme, ţe o první místo se dělí odpovědi: 

organizace věnují stejnou pozornost všem oblastem a největší pozornost věnují sociální 

oblasti.  I kdyţ odpověď nebyla jednoznačná, lze rozebrat další otázky, které určí, zda 

hypotézu potvrdit nebo zamítnout. 

Podívejme se tedy podrobněji na otázky následující, tedy č. 12 – č. 15, které se zabývají 

konkrétními aktivitami v rámci sociální (směrem k zaměstnancům a místní komunitě), 

ekonomické a environmentální oblasti. Z jednotlivých grafů (č. 12 – č. 15) je patrné, ţe 

nejvíce byly označovány aktivity směrem k zaměstnancům a poté následují činnosti v oblasti 

ţivotního prostředí. Aby tyto výsledky byly přesné, přepočítala jsem jednotlivé procentuální 

četnosti a vyšlo, ţe aktivity směrem k zaměstnancům byly označeny 230krát a v oblasti ŢP 

jen 186krát.  

Také výsledky u otázky č. 17 dokazují, ţe nejvíce firmy ovlivňují a jsou odpovědné vůči 

svým zaměstnancům. Závěr je tedy jasný. 

 Hypotéza byla potvrzena. 

 

3.5.5 Hypotéza 5 

Organizace dostatečně informují stakeholders o svých CSR aktivitách. 

Cílem bylo určit, zda organizace dnes jiţ nezastávají názor, ţe nebudou informovat o svých 

aktivitách zainteresované strany, protoţe to nepovaţují za potřebné. Komunikace je velmi 

důleţitá a to především k posílení dobrých vztahů. Vezmeme li si výsledky z grafu č. 18, 

vidíme, ţe organizace informují své stakeholders, nejvíce pomocí www stránek a jen pouhých 

5,66 % (3 organizace) uvedlo, ţe neinformují. I hodnoty u otázky č. 16 kvantitativního 

průzkumu tyto výsledky potvrzují, vţdyť více neţ 73% respondentů uvedlo, ţe mají 

identifikované klíčové stakeholders. 

Hypotéza byla potvrzena. 
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3.6 Společenská odpovědnost ve VOKD, a.s. 

 

3.6.1 O společnosti [30], [31] 

VOKD, a.s. je stavební firma, která zaměřuje svou činnost na Českou republiku s důrazem na 

Moravskoslezský kraj. V roce 1994 byla firma zapsána v obchodním rejstříku jako přímý 

nástupce národního podniku Výstavba ostravsko-karvinských dolů zaloţeného v roce 1951. 

Zaměstnáno má okolo 600 zaměstnanců a řadí se tak mezi velké organizace, kdy její 

organizační struktura je zobrazena na Obr. č. 7. 

 

Obr. č. 7 Organizační struktura VOKD, a.s. 

 

Ve společnosti je zaveden integrovaný manaţerský systém. Strategické cíle IMS jsou 

obsaţeny v integrované politice VOKD, a.s. vymezující hlavní zásady tohoto systému. Dále 

organizace disponuje certifikáty: 

 ISO řady 9000, 

 ISO řady 14000, 

 Bezpečný podnik, 

 osvědčením NBÚ (národní bezpečností úřad) pro styk s utajovanými skutečnostmi. 
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V současnosti se řadí mezi významné stavební společnosti MSK, kdy svou pozici upevňuje 

nabídkou komplexních sluţeb, prováděním sloţitých projektů i dosahovanou kvalitou práce. 

Svou výrobní činnost koncentruje na: 

 pozemní stavitelství 

 podzemní stavitelství, 

 důlní stavitelství, 

coţ zahrnuje i pálení tvarových výpalků, elektromontáţní práce a monolitické konstrukce. 

 

Pozemní stavitelství 

Je jedním ze základních nosných kamenů společnosti. Díky této činnosti bylo vytvořeno 

několik zajímavých a technicky vytříbených staveb občanské společnosti, administrativní, 

sportovní a rekreační budovy. Stavbaři VOKD, a.s. postavili např. hotely, čerpací stanice, 

rodinné domy, sportovní areály, školky, televizní vysílače, administrativní budovy apod. 

VOKD, a.s. získalo za tyto stavby několik ocenění v soutěţi Dům roku nebo Stavba roku. 

Např. v roce 2011 vyhrála společnost hlavní cenu Stavby roku, v kategorii „Stavby občanské 

vybavenosti“ za rekonstrukci Dominikánského kláštera v Opavě. 

 

Podzemní stavitelství 

Toto stavitelství zahrnuje především raţení štol a tunelů, hloubení šachtic, stavbu kolektorů 

pro podzemní vedení inţenýrských sítí, specializované elektropráce, stavby protipovodňových 

opatření a výkopové práce. V rámci tohoto stavitelství se organizace např. podílela na 

výstavbě klimkovického tunelu na dálnici D47. 

 

Důlní stavitelství 

VOKD, a.s. patří k hlavním dodavatelům důlních prací. Jedná se zejména o raţbu 

horizontálních a úklonných důlních děl, výstavbu velkoprostorových objektů (např. 

trafostanice), rekonstrukci důlních děl, zajišťování a likvidace starých důlních děl, montáţ a 

revize strojního zařízení, důlně měřičskou činnost apod. 

Během existence podniku byly při raţbě pouţívány téměř všechny dostupné technologie – od 

ruční, zaloţené na pouţití vrtacích kladiv a přehazovacích nakladačů, aţ po technologie 

mechanizované. 
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Další činnosti 

Jak bylo zmíněno dříve, tato stavitelství zahrnují pálení tvarových výpalků, elektromontáţní 

práce a monolitické konstrukce. V rámci elektromontáţních prací provádí VOKD montáţe, 

opravu a údrţbu elektrických zařízení nízkého a vysokého napětí, elektromontáţe 

v prostorách s nebezpečím výbuchu, montáţe rozvodů domácích telefonních sítí apod. 

Monolitickým konstrukcím se společnost začala věnovat od roku 2008, kdy k jejich výrobě 

pouţívá armatury z vlastní výrobny armovacích prvků. Provádí zejména základové 

konstrukce, nosné a opěrné zdi, stropy, suterény, bílé vany a monolitické skelety se 

specializací na různé stavby (např. rodinné domy či průmyslové stavby). 

 

3.6.2 Aktuální stav v oblasti CSR [32] 

Cílem této podkapitoly je popsat aktuální stav v oblasti CSR ve společnosti VOKD, a.s. 

Nápomocen bude dotazník kvantitativního průzkumu, kdy postupně budou rozebrány jeho 

jednotlivé části tak, ţe se uvedou odpovědi této společnosti a případně budou doplněny o další 

informace, které byly zjištěny při komunikaci s konzultantem této firmy a z dostupných dat 

organizace. Také budou porovnány jejich odpovědi s celkovými výsledky kvantitativního 

průzkumu. 

 

Nejdříve však bude nastíněno, jak je koncept CSR v organizaci chápán, s vyuţitím 

nejdůleţitějších závěrů kvalitativního průzkumu v této společnosti. Společenská odpovědnost 

ve firmě VOKD a.s. je vnímána ve značném rozsahu, to znamená, ţe je věnována pozornost 

zaměstnancům, obyvatelstvu i regionu. Firma v těchto oblastech působí víceméně od jejího 

zaloţení a koncept jako takový si sami vybudovali. Lze ho tedy povaţovat za jejich „know-

how“. V této oblasti tak byli ovlivňováni nejen vývojem v regionu, v ČR ale i v zahraničí. 

Společenskou odpovědnost nemají tedy implementovanou dle dnes známých standardů 

zabývajícími se CSR a v organizační struktuře ani nenajdeme samostatné oddělení, které by 

bylo určeno jen pro tuto oblast. Jak vyplynulo z kvalitativního průzkumu, aktivity CSR 

zasahují do více oblasti podniku (personalistiky, environmentu, kvality apod.) nebo z nich 

vyplývají a to je případ i VOKD, a.s. 

Hlavní výhodou konceptu CSR je ve firmě především zlepšená image firmy, coţ mohou 

ocenit především potencionální investoři nebo uchazeči o zaměstnání. Překáţky 

v implementaci a dalším rozvoji CSR vidí stejně jako většina respondentů kvalitativního 

průzkumu, tedy hlavně v samotných lidech a finančních zdrojích. 
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Z řady odpovědí je zřejmá skutečnost, ţe v organizaci mají stejné názory jako většina 

respondentů, s kterými byl realizován rozhovor, hlavně korespondují s postoji velkých firem. 

 

Co se týče účasti firmy v jedné ze soutěţí, v roce 2011 se přihlásili do Ceny hejtmana MSK za 

CSR, kdy se v kategorii nad 250 zaměstnanců umístili na šestém místě z celkových osmi 

firem. Díky tomuto umístění byli vedeni snahou dále zjistit, zda a co by mohli v této oblasti 

zlepšit. 

 

Následuje jiţ zmíněný popis aktuálního stavu ve VOKD, a.s. pomocí dotazníku 

kvantitativního průzkumu. 

 

Identifikační otázky 

U těchto otázek není vcelku co porovnávat, neboť jsou informačního charakteru. Pouze bude 

uveden přehled odpovědí u společnosti VOKD, a.s. 

 

1. Specifikace firem dle počtu zaměstnanců 

Jak bylo uvedeno v podkapitole 3.6.1, společnost se řadí svými asi 600 zaměstnanci mezi 

velké organizace (nad 250 zaměstnanců) a je jednou ze sedmnácti velkých firem, které se 

účastnili dotazníkového šetření. 

 

2. Předmět podnikání oslovených firem 

Organizace VOKD, a.s. působí ve stavebnictví, coţ je také podrobněji popsáno v podkapitole 

3.6.1. 

 

3. Postavení respondenta ve firmě 

Respondent, jenţ vyplňoval tento dotazník, zastává ve firmě funkci manaţera kvality a 

zároveň je konzultantem diplomové práce. 

 

Strategie, vize a význam CSR 

4. Doba využívání konceptu CSR 

V úvodu této podkapitoly jiţ bylo zmíněno, ţe VOKD, a.s. působí v oblasti společenské 

odpovědnosti jiţ od jejího zaloţení a zařazuje se tak k dalším osmnácti společnostem, které 

uvedly dobu vyuţívání tohoto konceptu delší neţ pět let.  
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5. Motivace v realizaci konceptu CSR 

U této otázky respondenti přiřazovali čísla dle důleţitosti jednotlivým motivům, které je 

směrovaly k zavedení a vyuţívání CSR. Nejdůleţitější motiv zvolili zlepšení image, poté 

následovaly morální důvody a na třetím místě se umístilo zajištění spokojenosti zájmových 

skupin. 

Společnost VOKD, a.s. uvedla sedm hlavních důvodů (kterým přiřadila číslo 1) a to: zlepšení 

image firmy, moţnost dosáhnout konkurenční výhody, přilákat a udrţet si kvalitní 

zaměstnance, zajistit spokojenost zainteresovaných skupin, sníţení nákladů, moţnost 

dosahovat vyšších zisků a morální důvody. Osmou hodnocenou oblastí byl tlak veřejnosti a 

zákazníků, tomu přiřadili číslo 2. 

Porovnat tyto výsledky je docela sloţité, neboť respondent z VOKD uvedl všechny moţnosti 

a jsou pro něj stejně důleţité. Hodnocením oblasti „tlak veřejnosti a zákazníků“ jako méně 

důleţitou se shoduje s ostatními respondenty, neboť tento motiv se umístil na šestém místě 

z devíti. 

 

6. Provádění aktivit CSR na základě podnikové strategie 

Z kvantitativního průzkumu vyplynulo, ţe více neţ 79% organizací, konkrétně 42, realizuje 

aktivity CSR v návaznosti na podnikovou strategii. Z toho 28 organizací provádí pravidelné 

aktivity a 14 nepravidelné. I VOKD, a.s. vykonává činnosti v oblasti CSR v návaznosti na 

podnikovou strategii a to pravidelně. Tyto aktivity mají uvedeny v mnoha interních 

dokumentech, kdy ty základní, nejen co se týká společenské odpovědnosti, jsou: Kolektivní 

smlouva, Příručka IMS, Pracovní řád VOKD, Organizační řád VOKD nebo Havarijní plán. 

Za podpůrné dokumenty, které obsahují i aktivity CSR lze povaţovat např.: Zásady 

k hospodaření s kovovým odpadem u VOKD, Poskytování věrnostního přídavku horníků, 

hodnocení kvality stavebních a montáţních prací, Hodnocení pracovních rizik moţného 

ohroţení bezpečnosti a zdraví zaměstnanců při povrchové činnosti apod. 

Z výsledků lze tedy říci, ţe VOKD, a.s. postupuje při svých CSR aktivitách, jako většina 

respondentů. 

 

7. Cíle CSR 

Výsledky v rámci průzkumu u této otázky byly vcelku vyrovnané, a proto nelze jednoznačně 

říci, která odpověď charakterizuje aktuální situaci v daných společnostech. Dvacet pět firem 

uvedlo, ţe nemají stanoveny cíle, dvacet tři, ţe mají a šest respondentů neví. VOKD, a.s. se 

řadí mezi ty, kteří si tyto cíle stanovili. Všechny cíle, nejen ty v oblasti CSR má organizace 
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stanoveny, popsány a řízeny Příručkou IMS a vychází ze zhodnocení celkového stavu 

organizace, tzv. z personálních, technologických a finančních oblastí. 

 

8. Odpovědnost za CSR 

Většina účastníků uvedla, ţe CSR má na starosti vedení firmy, ale jak bylo dříve uvedeno u 

kvantitativního průzkumu, jedná se především o malé firmy. O něco méně respondentů 

označilo moţnost, ţe CSR má na starosti více pracovníků z různých funkčních útvarů, 

konkrétně byla tato moţnost vybrána 20krát a to i respondentem z VOKD, a.s, kdy to funguje 

tak, ţe jednotlivé povinnosti a cíle CSR jsou rozděleny po funkčních úsecích a odděleních. 

Kdyţ byly tyto otázky rozebrány z hlediska velikosti firem, tak z výše uvedených dvaceti 

odpovědí bylo dvanáct od velkých firem. Celkem se účastnilo sedmnáct velkých, tedy lze říci, 

ţe velké firmy aplikují stejné postupy a VOKD se od nich nijak neliší. 

 

9. Etický kodex 

Přes 77% organizací (41) má zaveden etický kodex, zbylých 12 firem nemá. VOKD, a.s. se 

opět řadí k většině. 

 

10. Certifikace podle norem 

Z kvantitativního průzkumu vyplynulo, ţe většina organizací nepouţívá ţádné normy, 

standardy nebo metody, které by jakýmkoliv způsobem zmiňovaly problematiku CSR a uţ 

vůbec ne ty, které byly pro tuto oblast speciálně vytvořeny. Pouze v jednotlivých případech 

bylo zastoupeno pouţívání metody KORP, GRI, LBG či EFQM Modelu Excelence. Tři 

respondenti uvedli pouţívání normy ISO 26000. 

U této otázky respondent VOKD, a.s. uvedl, ţe vyuţívají ISO 9001, ISO 14001 a Bezpečný 

podnik, to jiţ bylo uvedeno při představení této společnosti. Tyto normy se dotýkají určitých 

oblastí společenské odpovědnosti. Co se týče norem, metod apod. vytvořených jen pro CSR, 

rovněţ ţádnou z nich cíleně nevyuţívají. 

I u těchto odpovědí, se tak organizace shodla s ostatními firmami. 

 

Aktivity CSR 

U tohoto bloku otázek, bude snahou vystihnout všechny aktivity, které VOKD, a.s. provádí. 

Nejdříve budou představeny ty, které uvedli v dotazníku a poté budou případně doplněny o 

další, které realizují. 
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11. Oblasti CSR 

Největší pozornost je věnována sociální oblasti a věnujeme stejnou pozornost všem třem 

oblastem. To jsou dvě odpovědi kvantitativního průzkumu, které označil stejný počet 

respondentů a dělí se tak o první místo v rámci této otázky. 

U VOKD, a.s. se snaţí o to, aby byly všechny tři (environmentální, sociální a ekonomická) 

pokryty stejnou mírou pozornosti. Opět by se dalo říci, ţe se svou odpovědí řadí k většině. 

 

12. Aktivity směrem k zaměstnancům 

Ze sedmi moţností, které byly nabídnuty, označila společnost VOKD, a.s. všechny. U 

moţnosti „jiné“ se nevyjádřili. V návaznosti na prostudování dostupných dokumentů a 

rozhovoru s konzultantem ale vím, ţe realizují mnohem více činností. Proto bude snahou 

v následujícím textu podrobněji popsat všechny aktivity, které směřují ke svým 

zaměstnancům. Nejdříve budou uvedeny ty, jeţ označili v dotazníku.  

První oblastí bylo poskytování benefitů. Jejich udělování se ve firmě řídí Kolektivní 

smlouvou VOKD, a.s. Ta mimo jiné obsahuje následující výhody pro zaměstnance: 

 poskytování stravenek, 

 týden dovolené navíc (celkem tedy 5 týdnů), 

 ţivotní pojištění – je pro zaměstnance dobrovolné a vzniká na základě písemné 

smlouvy o ţivotním pojištění mezi zaměstnancem VOKD, a.s. a danou pojišťovnou, 

po jejím uzavření zaměstnavatel poskytuje měsíční příspěvek na toto pojištění, 

 mzdy navíc – ty firma poskytuje ve formě prémiové řady, to znamená, ţe je vyplácí po 

zjištění míry splnění ukazatelů (např. na základě výkazu provedených prací), dále 

např. dává přídavky na dovolenou a na vánoce (deseti a dvanácti násobky průměrného 

denního výdělku), jubilejní odměny (např. po 25 letech výkonu práce) apod., 

 zvýšené příplatky za ztíţené pracovní prostředí – na povrchových pracovištích, za 

práci ve výškách, nad volnou hloubkou apod., 

 provoz kantýny a jídelny v areálu společnosti. 

Dalšími benefity, které ale nejsou jiţ v Kolektivní smlouvě je nabídka zvýhodněných 

rekreačních pobytů ve vlastních rekreačních zařízeních, vstup zdarma na kulturní akce nebo 

nabídka zvýhodněných tarifů mobilního operátora. 

Druhá moţnost v dotazníku bylo vzdělávání zaměstnanců. V rámci této činnosti vytvořila 

společnost VOKD, a.s. systém sestavování plánu individuálního rozvoje zaměstnanců, který 

je součástí směrnice firmy. Tato směrnice poţaduje po vedoucích, aby pečovali o odborný 
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rozvoj svých zaměstnanců, vyuţívali k tomu výsledky jejich hodnocení a následně tak 

sestavili vzdělávací plány, plány individuálního rozvoje nebo kariérní plány. 

Poté následovaly činnosti vyváţení pracovního a osobního ţivota a zajištění bezpečnosti a 

zdraví zaměstnanců. Jak bylo uvedeno, společnost je drţitelem certifikátu Bezpečný podnik. 

Nad rámec této legislativy organizace pořádá veřejné prověrky bezpečnosti práce za účasti 

odborů. Dále pečuje o zaměstnance, kteří pracují ve stiţených podmínkách, formou 

rekondičních a ozdravných pobytů ve vlastních nebo jiných zařízení (rovněţ řízeno 

Kolektivní smlouvou). 

Podpora propuštěných zaměstnanců, nebyla v kvantitativním průzkumu moc označována a 

skončila proto aţ na předposledním místě. Společnost VOKD, a.s. se ale věnuje i této oblasti. 

V případě, kdy je nutné např. z důvodu organizačních změn propustit některého ze 

zaměstnanců, firma informuje Úřad práce, kdy jsou jim poté prioritně nabízena volná 

pracovní místa v dceřiných společnostech. Také v případě např. změny zdravotního stavu, 

zajišťuje zaměstnancům místa, jeţ odpovídají jejich kvalifikaci na jiných pracovištích. Zde by 

mohly být zmíněny i aktivity, které směřují ke svým bývalým zaměstnancům (důchodcům). 

Organizace VOKD přispívá na činnost odborů včetně klubu důchodců a pravidelně je 

informuje o dění ve společnosti. 

Dodrţování rovných příleţitostí je také formou společenské odpovědnosti. I VOKD, a.s. dbá 

na dodrţování rovného zacházení se všemi zaměstnanci v souladu se Zákoníkem práce, kdy 

např. zaměstnává lidi různých věkových kategorií. Dále má v poţadavcích na své 

zaměstnance zabudován poţadavek na rovné příleţitosti bez ohledu na náboţenství, 

národnost, rasu nebo pohlaví. 

Poslední variantou v dotazníku byly sportovní a kulturní akce, ty byly ale zmíněny jiţ u 

benefitů. 

 

Další aktivity směrem k zaměstnancům, které jiţ nebyly zařazeny v dotazníku a které 

organizace provádí, jsou zabezpečování jejich spokojenosti a jejich hodnocení. Spokojenost 

svých zaměstnanců se snaţí zajistit formou anket a dotazníků, případně komunikací přes 

personální oddělení. Hodnocení pak probíhá jednou ročně, kdy je posuzována jejich 

spolehlivost či pracovní nasazení a tyto výsledky jsou poté vyuţity k vytvoření jiţ dříve 

zmíněných kariérních plánů apod.  
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13. Aktivity směrem k místní komunitě 

I u této otázky respondent VOKD, a.s. označil všechny moţnosti. V rámci dotazníku byla 

nabídnuta jako první moţnost spolupráce se školami. Tuto aktivitu mohu osobně potvrdit, 

neboť mi byla poskytnuta opakovaně moţnost zpracovat bakalářskou a poté i diplomovou 

práci. Dále organizace spolupracuje se střední průmyslovou školou a VŠB – TU Ostrava, 

konkrétně fakultou strojní, formou odměn studentům, případně je některým z nich nabídnuto i 

pracovní místo. 

Co se týče podpory lokálních projektů, je firma VOKD, a.s. členem Svazu podnikatelů ve 

stavebnictví, Krajské hospodářské komory a dalších rad či sdruţení, kde hlavním cílem je 

podpora rozvoje průmyslu v regionu.  

Další vybranou variantou v dotazníku bylo zapojení stakeholders do aktivit CSR s konkrétním 

zapojením především tří skupin – zákazníků, zaměstnanců a dodavatelů. Dodavatelé jsou 

začleněni pomocí smlouvy o dílo, kde jsou dohodnuty podmínky chování a zásady 

bezpečnosti, ochrany ŢP, kvality a jiných, pokud to situace vyţaduje. Zákazník je zapojen 

taky díky dohodám ve smlouvě o dílo. Zaměstnanci jsou angaţování na základě jiţ zmíněné 

kolektivní smlouvy. 

V rámci sponzoringu a charitativních akcí společnost podporuje volejbalový klub Ostrava, 

volejbalový klub Frýdlant n.O. a neziskovou organizaci „Celé Česko čte dětem“, která se 

zaměřuje na poskytnutí pomoci při čtenářské gramotnosti dětí a mládeţe. Dále je členem 

sdruţení Svatá Barbora, jenţ podporuje děti, kterým zemřel jeden z rodičů na následky 

pracovního úrazu při hornické činnosti. 

Jako poslední moţnost v dotazníku označili obchodní spolupráci s místními dodavateli. 

 

14. Aktivity v oblasti životního prostředí 

Ani tato otázka nebyla výjimkou a respondentem byly opět označeny všechny aktivity, které 

byly nabídnuty. U jejich popisu se postupuje jako u předchozích dvou otázek. Také budou 

zmíněny některé aktivity, které nebyly uvedeny v dotazníku. 

Nejprve, v rámci dotazníku, bylo na výběr úsporné zacházení s přírodními zdroji a jejich 

ochrana. V této oblasti společnost dbá o zpětné vyuţívání produkovaných odpadních 

materiálů, které jsou poté pouţity pro další stavební práce. 

Dále bylo na výběr čistší produkce, třídění a recyklace odpadů. V rámci třídění a recyklace 

zaměstnanci třídí baterie, zářivky, tonery apod. Základní aktivita, kterou provádí nejen 

VOKD, a.s. ale i ostatní firmy je snaha o úsporu vody a energií. 
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Ekologická výroba a monitorování vlivu na ţivotní prostředí spolu úzce souvisí a poţadavky 

na monitorování a měření v rámci EMS má organizace stanoveny v příručce integrovaného 

manaţerského systému. Tato příručka vyţaduje měření a monitorování klíčových znaků 

(např. u odpadového nebo vodního hospodářství), které slouţí k hodnocení úrovně fungování 

EMS, ke stanovení nápravných a preventivních opatření a ze zjištěných údajů se dále 

vyhodnocuje environmentální profil. Klíčové znaky a ukazatele se sledují za pomoci 

speciálního softwaru a vyhodnocuje je firemní ekolog. 

Poslední moţností v dotazníku bylo investování do ekologických technologií, i tuto moţnost 

respondent VOKD, a.s. uvedl. 

 

Další aktivity, které organizace realizuje v rámci ochrany ţivotního prostředí je, ţe má 

zmapována a vyhodnocena rizika ve vztahu k ŢP a má stanovena preventivní opatření ke 

sníţení dopadu na ţivotní prostředí.  K této problematice má organizace zpracovány 

dokumenty jako je Registr environmentálních aspektů, Registr bezpečnostních rizik a 

Havarijní plán, a které jsou pravidelně aktualizovány. Co se týče např. Havarijního plánu, ten 

obsahuje zásady a povinnosti jak postupovat v případě mimořádné havárie, povinnosti 

pracovníků, opatření k zajištění bezpečnosti lidí a provozu dolu v případě stávky nebo při 

povodňové situaci, postup při oznámení teroristické akce, ustanovuje havarijní komisi 

VOKD, a.s. a obsahuje kontakty důleţité zaměstnance a organizace. Není povinností firmy, 

aby tento plán vypracovala, přesto ho má, coţ je také významným důkazem společenské 

odpovědnosti. 

U výše uvedených otázek č. 12 – č. 15, se dá říci, ţe VOKD, a.s. se více realizuje v daných 

aktivitách neţ ostatní firmy, které se účastnili kvantitativního průzkumu. Jen málo účastníků 

průzkumu označilo všechny nabízené varianty. 

 

15. Aktivity směrem k trhu 

Ze sedmi moţností, které byly uvedeny v dotazníku, označil respondent VOKD, a.s. tři a to 

odpovědný přístup k zákazníkům, dodavatelům a etiku v propagaci výrobků a sluţeb. 

Odpovědnost vůči zákazníkům organizace projevuje tak, ţe prověřuje kvalitu svých 

dodavatelů, jejich certifikaci, dobré jméno, bere v potaz zkušenosti z minulé spolupráce nebo 

jejich podíl na společenské odpovědnosti. To vše společnost provádí, aby zabezpečila co 

nejlepší kvalitu svých sluţeb. Dále řídí vztahy se zákazníky, zjišťuje úroveň těchto vztahů a 

zvyšuje jejich spokojenost. Jiný příklad odpovědnosti nejen vůči zákazníkům a dodavatelům 

je, ţe VOKD, a.s. přijímá a reaguje na podněty od zainteresovaných stran a poskytuje jim 
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zpětně informace. V rámci odpovědnosti vůči dodavatelům se organizace zavázala plnit 

v rámci smluvních podmínek své závazky a nečelí tak pokutám ani penále. Tyto aktivity a 

mnohé jiné má obsaţeny v Příručce IMS.  

U této otázky se VOKD, a.s. opět přiřadilo k většině tím, ţe organizace označila varianty, jenţ 

byly upřednostňovány i ostatními respondenty, coţ je vidět i v grafu č. 15. 

 

Stakeholders 

16. Identifikace klíčových stakeholders 

V kvantitativním průzkumu více neţ 73% respondentů uvedlo, ţe identifikují své klíčové 

zainteresované strany. I VOKD, a.s. tuto moţnost zvolila a opět se tak shodla s většinou 

dotazovaných. 

 

17. Důležité skupiny stakeholders 

V rámci této otázky opět účastníci průzkumu přiřazovali číslo těm zájmových skupinám, které 

svým chováním nejvíce ovlivňují. Respondent VOKD, a.s. přiřadil čísla opět všem variantám. 

Jako ty, na které nejvíce působí, označil zákazníky, zaměstnance, dodavatelé, vlastníky a 

veřejnost. Číslo tři uvedl u moţnosti konkurence, pod bodem čtyři označil neziskové 

organizace a hodnotu pět uvedl u vlády. Moţnost „ţádné“ a „jinou“ neoznačil. 

I tyto odpovědi korespondovaly s celkovými výsledky kvantitativního průzkumu. Všechny 

zainteresované strany, kterým přiřadil číslo jedna, se umístily na prvních pěti příčkách. 

 

18. Informování o společensky odpovědném chování 

Jak bylo zmíněno u otázky č. 15, jenţ popisuje aktuální stav ve společnosti, VOKD a.s. 

informuje nejen o svém odpovědném chování, kdy pokyny k této aktivitě má stanoveny 

v Příručce IMS a v Integrované politice IMS. Způsoby jakými organizaceinformuje své 

zainteresované strany jsou: www stránky, firemní časopisy, intranety, výroční zprávy, 

prezentace na akcích a novinové články. Jediné co respondent neoznačil, bylo poskytování 

informací pomocí obalů a etiket, coţ se dalo předpokládat, na základě profilu a zaměření 

firmy. 

I v rámci této otázky, se shodla společnost na stejných moţnostech jako ostatní firmy. 
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Stručným shrnutím výše uvedených informací zjistíme, ţe co se týče bloku otázek ohledně 

strategie, vize a významu CSR, zde se respondent VOKD, a.s. shodl s ostatními 

v nadpoloviční většině otázek. Stejně jako u ostatních i u nich aktivity CSR vycházejí ze 

strategie, mají vytvořen etický kodex, odpovědnost za CSR je rozloţena mezi více pracovníků 

(jako většina velkých firem) a nevyuţívají ţádné normy, směrnice či standardy přímo 

zaměřené na společenskou odpovědnost. Ostatní zjištěná data nelze moc porovnat, neboť i 

výsledky kvantitativního průzkumu u těchto otázek byly nejednoznačné. U aktivit CSR by se 

dalo říci, ţe společnost VOKD, a.s. jednoznačně realizuje více aktivit neţ ostatní respondenti. 

Jen velmi málo firem označilo tolik variant. V posledním bloku otázek, konkrétně se 

zabývající stakeholders, se v odpovědích VOKD, a.s. shodla opět s většinou organizací. 

V úvodu této podkapitoly bylo také zmíněno, ţe respondent VOKD, a.s. se přikláněl k většině 

výsledků i v průzkumu kvalitativním. Z výsledků rozhovorů ale nelze vyvodit jednoznačné 

závěry, neboť se účastnilo jen málo firem. Toto porovnání je uvedeno hlavně pro úplný popis 

stavu ve firmě VOKD, a.s. 

Na základě všech výše uvedených informací, lze říci, ţe společnost VOKD, a.s. nějak 

nezaostává ve vyuţívání konceptu společenské odpovědnosti oproti ostatním firmám 

působících v MSK, jeţ se účastnily kvantitativního průzkumu, ale spíše naopak je poměrně na 

lepší úrovni. Ve většině odpovědí se shoduje s ostatními firmami, realizuje více činností 

směrem ke svým zaměstnancům, místní komunitě a ŢP a také má stanoveny cíle co se týče 

CSR, coţ většina zúčastněných organizací dosud nemá.  

 

3.6.3 Návrhy na zlepšení 

Jako nedostatečnou a to nejen u VOKD, a.s. vidím absenci některé z moţnosti vyuţívání 

stávajících směrnic, norem a metod přímo zaměřených na CSR, coţ by jednoznačně odhalilo 

slabé a silné stránky v této oblasti. Proto jsem se rozhodla při vytváření návrhů na zlepšení 

ubírat tímto směrem a nabídnout různé varianty řešení, z kterých by si mohla organizace 

VOKD, a.s. vybrat. Kaţdá z variant je v něčem specifická a záleţí na firmě, kterou cestou by 

se chtěla v budoucnu vydat. 

 

První moţnost je vyuţití Národního programu posuzování shody systému managementu 

společenské odpovědnosti. Tato varianta je navrţena, pokud by organizace VOKD, a.s. chtěla 

certifikovat svůj systém managementu CSR externí organizací. Avšak uskutečnění této 

certifikace je velmi časově a finančně náročné, neboť aby organizace uspěla, musí vytvořit 
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systém CSR, který bude v souladu s poţadavky uvedených v tomto programu. Konkrétně se 

jedná o všeobecné poţadavky (dokumentace, apod.), dále zaměřené na odpovědnost 

managementu, zainteresované strany, management zdrojů, komunikaci, na aspekty 

orientované na environmentální a sociální oblast a samozřejmě na poţadavky týkající se 

měření, analýzy a zlepšování [4]. Na druhou stranu, pokud by společnost měla takto 

certifikovaný systém, mohla by např. všem zainteresovaným stranám poskytnout důkaz o 

svém společensky odpovědném chování, který je v souladu s tímto programem. 

 

V případě, kdy organizace by neměla zájem o certifikaci, vymezila jsem dvě následující 

moţnosti. Vyuţití metodiky KORP, nebo normy ISO 26000. Co se týče metodiky KORP, tu 

bych doporučila organizaci ve dvou případech. Za prvé, kdyby se sami chtěli bodově 

ohodnotit a zjistit kolik z maximálně moţných bodů dosáhli. Jak bylo uvedeno v podkapitole 

1.7, bodově ohodnotit se mohou dvěma způsoby a to klasickým zjednodušeným způsobem 

nebo s jemným rozlišením. Pro VOKD, a.s. by bylo vhodné vyuţití způsobu s jemným 

rozlišením, protoţe detailněji hodnotí skutečnou situaci v organizaci a poskytne více 

informací neţ klasický způsob. Ten je naopak doporučován malým firmám, které se teprve 

seznamují s konceptem CSR a nemají s ním ţádné zkušenosti. Výhodou této metodiky je, ţe 

hodnocení můţe organizace prokázat pomocí doloţených faktů a poskytnout tak důkaz všem 

svým stakeholders o aktuální situaci v oblasti společenské odpovědnosti. Dále bych tuto 

metodiku doporučila, kdyby chtěla společnost VOKD, a.s. vstoupit do Národní ceny ČR za 

společenskou odpovědnost a usilovat tak o vyšší ocenění. Předpokladem pro přihlášení je 

totiţ zaslání přihlášky a následné vypracování Zprávy o CSR, která se musí zpracovat podle 

této metodiky. 

 

Norma ČSN ISO 26000 jak bylo uvedeno, také není určena k certifikaci a její pouţití je 

dobrovolné a slouţí spíše k vnitřní potřebě organizace. Její aplikace by byla vhodná tehdy, 

pokud by společnost VOKD, a.s. měla zájem porovnat či zjistit jak by naplňovala standard 

této normy ať uţ co se týče základních témat CSR nebo její integrace v rámci celé společnosti 

a určit tak své silné a slabé stránky vůči této normě. Jak postupovat při pouţití této normy je 

schématicky zobrazeno jiţ v podkapitole 1.7.1 na obr. č. 5. Výhodou této normy je, ţe není 

závazná a tudíţ poskytuje velkou moţnost realizovat CSR podle vlastních názorů a potřeb 

organizace. Naopak jako jistá nevýhoda můţe být vtom, ţe výstupem při aplikaci normy ISO 

26000 není certifikát. 
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Okamţitým doporučením na základě zjištěných výsledků je opakované zapojení do Ceny 

hejtmana MSK (další ročník bude vyhlášen na 3. konferenci CSR v září 2013). Dalším 

doporučením směrem ke společnosti VOKD je cílená příprava 1 – 2 manaţerů CSR (přípravu 

dle evropského schématu zajišťuje pro MSK společnost DTO CZ), kteří by následně připravili 

společnost k účasti v Národní Ceně ČR za CSR, jak jiţ bylo zmíněno úvodem kapitoly.  

Dosaţené výsledky v této oblasti uţ dnes dávají tušit, ţe dobré umístění by nemělo být pro 

společnost VOKD, a.s. problémem. 
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4 ZÁVĚR 

 

Tato diplomová práce byla zpracována na téma: ,,Význam konceptu CSR a jeho využívání 

v ČR (se zaměřením na podnikové prostředí v Moravskoslezském kraji)“. Hlavním cílem bylo 

popsat aktuální stav ve vyuţívání tohoto konceptu u vybraných firem, jenţ se účastnily Ceny 

Hejtmana MSK za CSR a Ankety společenské odpovědnosti a na závěr, v závislosti na 

získaných informacích, navrhnout taková řešení, které by zlepšily situaci v rámci CSR ve 

společnosti VOKD,a.s. 

 

Diplomová práce je rozdělena na dvě části: teoretickou a praktickou. V teoretické části je 

popsána problematika společenské odpovědnosti. Konkrétně je zde zmíněn historický vývoj 

tohoto konceptu, nejpouţívanější definice, principy, pojmy související se CSR a základní 

pilíře – ekonomický, environmentální a sociální. Poté je charakterizován postup 

implementace společenské odpovědnosti, způsoby hodnocení a ocenění v této oblasti. Na 

závěr této části jsou charakterizovány koncepty blízké CSR. 

 

Praktická část je jiţ zaměřena na analýzu současné úrovně vnímání v prostředí vybraných 

firem, kdy tato analýza byla provedena pomocí kvantitativního průzkumu (formou dotazníků) 

a kvalitativního průzkumu (formou polostrukturovaných rozhovorů). V úvodu jsou nejprve 

definovány cíle a pět hypotéz, jeţ jsou základem kvantitativního průzkumu a které budou po 

ukončení zkoumání potvrzeny nebo zamítnuty. Následuje podrobný popis přípravy a realizace 

obou průzkumů. Dále jsou detailně vyhodnoceny výsledky analýzy včetně verifikace hypotéz, 

kdy tři byly potvrzeny a dvě zamítnuty. Závěr praktické části je věnován společnosti VOKD, 

a.s. Nejdříve je charakterizovaná samotná organizace, její vznik, předmět podnikání apod. 

Poté je popsána aktuální situace v oblasti CSR v této společnosti a srovnána s výsledky obou 

průzkumů. Na základě těchto porovnání byly doporučeny tři různé varianty na zlepšení stavu 

v oblasti společenské odpovědnosti ve firmě VOKD, a.s. Jedná se o moţnost vyuţití 

Národního programu posuzování shody systému managementu CSR, vyuţití normy ISO 

26000 nebo v současnosti jiţ dosti rozšířené metodiky KORP. Pro kaţdou z těchto variant 

bylo uvedeno, v jakém případě by bylo vhodné jejich vyuţití, co vše by musela firma udělat a 

jaké jsou moţné nevýhody. Také bylo stanoveno okamţité doporučení, týkající se opětovného 

zapojení do Ceny hejtmana MSK za CSR a přípravy manaţerů na Národní cenu ČR za CSR. 

V této chvíli jiţ záleţí pouze na vedení VOKD, a.s. zda vyuţije některý z návrhů či nikoli. 
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Příloha A: Dotazník kvantitativního průzkumu 

 

DOTAZNÍK 

„ Význam konceptu CSR a jeho vyuţívání v ČR“ 

(se zaměřením na podnikové prostředí v MSK) 

 

Při vyplnění dotazníku Vás prosím o označení jedné nebo i více odpovědí (dle charakteru 

otázek) symbolem X, pokud není uvedeno jinak. Vyskytne-li se u některé z otázek možnost 

vlastního vyjádření, prosím o Váš záznam. 

I. Identifikační otázky 

1. Jaká je velikost Vaší firmy? (dle počtu zaměstnanců) 

a) malá (do 50 zaměstnanců) 

   b) střední (do 250 zaměstnanců) 

 

  

c) velká (nad 250 zaměstnanců) 

 

  

 

2. Co je předmětem podnikání Vaší firmy? 

  a) poskytování sluţeb 

  

  

b) výroba 

    

  

c) obchod 

   

  

d) věda a výzkum 

   

  

e) vzdělávání 

   

  

f) stavebnictví 

   

  

g) doprava 

   

  

h) jiné 

   

    

 

3. Jakou zastáváte funkci ve firmě? 

 
  

a) ředitel firmy 

   
  

b) manaţer kvality 

   
  

c) jednatel firmy 

   
  

d) personální ředitel 

  
  

e) obchodní ředitel 

   
  

f) zaměstnanec 

   
  

g) jiné 

    
  

 

II. Strategie CSR, vize a význam CSR 

4. Jak dlouho Vaše firma vyuţívá koncept CSR? 

a) 1-2 roky 

 

  

b) 2-5 let 

  

  

c) 5 a více let 

 

  



 
 

5. Proč jste se rozhodli aplikovat koncept CSR, jaká byla Vaše motivace? 

 (Do čtverce za tvrzením napište číslo; přičemţ 1= nejdůleţitější a s rostoucím číslem klesá. Vypište nejméně 3 

moţnosti) 

a) zlepšení image firmy 

    

  

b) moţnost dosáhnout konkurenční výhody 

  

  

c) moţnost přilákat a udrţet si kvalitní zaměstnance 

  

  

d) zajistit spokojenostzájmových skupin 

  

  

e) sníţení nákladů 

   

  

f) moţnost dosahovat vyšších zisků 

   

  

g) morální důvody 

     

  

h) tlak veřejnosti a zákazníků 

    

  

i) jiné, uveďte:              

 

6.  Provádí Vaše firma aktivity CSR nahodile nebo pravidelně? Vychází tyto aktivity z 

podnikové strategie? 

a) nahodilé aktivity v návaznosti na podnikovou strategii   

b) nahodilé aktivity, nevycházející z podnikové strategie   

c)pravidelné aktivity v návaznosti na podnikovou strategii   

d) pravidelné aktivity, nevycházející z podnikové strategie   

 

7. Má firma stanovené cíle v oblasti CSR? 

    a) ano 

      

  

b) ne  

      

  

c) nevím 

      

  

 

8. Kdo má v organizaci na starosti CSR? 

a) specializované pracoviště 

    

  

b) více pracovníků z různých funkčních útvarů 

  

  

(personalista, manaţer kvality, marketingový pracovník, atd.) 

 

  

c) vedení firmy 

     

  

d) jiné, uveďte:             

 

 

9. Má Vaše firma zaveden etický kodex? 

  a) ano 

    

  

b) ne 

    

  

c) nevím 

    

  

 

 

 

 

 



 
 

10. Které normy, standardy, směrnice či přístupy pouţívá Vaše firma pro řízení a 

hodnocení CSR? 

a) ISO 26000 

     

  

b) SA 8000 

     

  

c) národní program posuzování shody 

   

  

d) metoda KORP 

     

  

e) ţádné 

      

  

f) jiné, uveďte:              

 

III. Aktivity CSR 

11. Které z 3 oblastí CSR věnuje firma největší pozornost? 

a) sociální 

  

  

b) environmentální 

  

  

c) ekonomická 

  

  

d) všem věnuje stejnou pozornost   

 

12. Jaké aktivity aplikuje firma v rámci sociální oblasti (konkrétně vůči zaměstnancům)? 

a) poskytování benefitů 

    

  

b) vzdělávání zaměstnanců 

    

  

c) vyváţení pracovního a osobního ţivota 

   

  

d)bezpečnost a zdraví 

    

  

e)podpora propouštěných zaměstnanců 

   

  

f) dodrţování rovných příleţitostí 

   

  

g) sportovní a kulturní akce 

    

  

h) jiné, uveďte:             

 

 

13. Jaké aktivity aplikuje firma v rámci sociální oblasti (konkrétně vůči místní 

komunitě)? 

a) spolupráce se školami 

    

  

b) podpora lokálních projektů 

    

  

c) zapojení stakeholders do aktivit CSR 

   

  

d) sponzoring 

     

  

e) dárcovství 

     

  

f) obchodní spolupráce s místními dodavateli 

  

  

g) jiné, uveďte:              

 

 

 

 

 



 
 

14. Jaké aktivity aplikuje firma v rámci environmentální oblasti? 

 a) úsporné zacházení s přírodními zdroji a jejich ochrana 

   

  

b) čistší produkce 

     

  

c) třídění a recyklace odpadů 

    

  

d) úspora vody a energie 

    

  

e) ekologická výroba 

    

  

f) monitorování vlivu na ţivotní prostředí 

   

  

g) investování do ekologických technologií 

  

  

h) jiné, uveďte:              

 

 

15. Jaké aktivity aplikuje firma v rámci ekonomické oblasti? 

 

  

a) odpovědný přístup k zákazníkům 

   

  

b) odpovědný přístup k dodavatelům 

   

  

c) etika v propagaci výrobků a sluţeb 

   

  

d) sdílený marketing 

    

  

e) transparentní podnikání 

    

  

f) společensky odpovědné investování 

   

  

g) jiné, uveďte:             

 

IV. Stakeholders 

16. Má firma identifikované klíčové zainteresované strany? 

a) ano 

   

  

b) ne 

   

  

c) nevím 

   

  

 

17. Vůči kterým zainteresovaným stranám je firma společensky odpovědná a koho nejvíce 

svým chováním ovlivňuje?(Do čtverce za tvrzením napište číslo; přičemţ 1= nejvíce ovlivňuje a s 

rostoucím číslem klesá. Vypište nejméně 3 moţnosti) 

a) zákazníci 

     

  

b) zaměstnanci 

     

  

c) dodavatelé 

     

  

d) konkurence 

     

  

e) vlastníci 

     

  

f) veřejnost 

     

  

g) neziskové organizace 

    

  

h) vláda 

      

  

i) ţádné 

      

  

j) jiné, uveďte:             

 

 

 



 
 

18. Jakými způsoby informuje Vaši firma zainteresované strany o svém společensky 

odpovědném chování? 

a) www stránky 

     

  

b) obaly a etikety 

     

  

c) firemní časopisy 

     

  

d) výroční zprávy 

     

  

e) intranety 

     

  

f) prezentace na akcích např. pro zaměstnance 

  

  

g) novinové články 

     

  

h) neinformujeme 

     

  

i) jiné, uveďte:             

 

 

V. Doplňující otázky 

Přejete si, aby Vaše odpovědi zůstaly anonymní, nebo lze pouţít název Vaší firmy při 

vyhodnocování výsledků tohoto dotazníku? 

a) přejeme si být anonymní   

    b) lze zveřejnit název firmy   

 

Název:      

 

Jestli máte zájem o zaslání výsledků dotazníkového šetření, potvrďte prosím, tuto 

moţnost níţe a uveďte Váš email. 

a) nemáme zájem   

     b) máme zájem   

 

email:        

    

firma:       

 

Součástí mé diplomové práce je i kvalitativní průzkum CSR, jeţ by probíhal formou 

rozhovoru. Měli byste zájem se podílet i na této části šetření? Pokud souhlasíte 

s rozhovorem o Vašich zkušenostech se CSR, jeţ by trval cca 20 minut, potvrďte prosím 

níţe. Tento rozhovor by se přizpůsobil samozřejmě Vašim časovým moţnostem. 

a) nesouhlasíme   

     b) souhlasíme   

 

email:       

    

telefon:       

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Příloha B: Průvodní dopis kvantitativního průzkumu 

 

Váţená paní, váţený pane, 

 

hned v úvodu bych Vás ráda poţádala o vyplnění přiloţeného dotazníku, který je výchozím 

bodem mého kvantitativního průzkumu. Tento výzkum tvoří základ mé diplomové práce, jeţ 

je zpracovávána na téma: „Význam konceptu CSR a jeho využívání v ČR (se zaměřením na 

podnikové prostředí v Moravskoslezském kraji)“. V případě zájmu některých firem bych tento 

průzkum doplnila průzkumem kvalitativním (formou rozhovoru). 

 

Mým hlavním cílem je provést analýzu současné úrovně vnímání CSR v prostředí vybraných 

firem (konkrétně účastníků Ceny Hejtmana MSK za CSR a Ankety společenské 

odpovědnosti) a dále tuto analýzu vyhodnotit. Jako doplnění mé diplomové práce, některé 

výsledky průzkumu pouţiji k vytvoření doporučení pro zlepšení situace CSR v konkrétní 

firmě. 

 

Vyplnění dotazníku Vám zabere asi 10 minut a zpracování výsledků dotazníku je 

anonymní. Pokud budete mít zájem, mohu Vám výsledky tohoto průzkumu posléze 

poskytnout. 

 

Vyplněný dotazník zašlete prosím zpět nejpozději do pátku 22. února 2013 na email: 

patkovapavla@seznam.cz . 

V případě jakýkoliv dotazů mě neváhejte kontaktovat. Předem Vám děkuji za odpověď a za 

Váš čas. 

 

Pěkný zbytek dne 

 

Bc. Pavlína Pátková 

studentka VŠB – TU Ostrava 

Fakulta metalurgie a materiálového inţenýrství 

Obor Management jakosti 

mail: patkovapavla@seznam.cz 

telefon: 732 147 448 

 

mailto:patkovapavla@seznam.cz
mailto:patkovapavla@seznam.cz


 
 

Příloha C: Dotazník kvalitativního průzkumu 

 

DOTAZNÍK 

 

1. Jak je Vaší organizaci vnímáte koncept společenské odpovědnosti? 

- Jaký je Váš postoj, názor k této problematice (např. vlastní definice)? 

 

2. Odkud jste se dozvěděli o konceptu/oblasti společenské odpovědnosti? 

- Co bylo stimulem jeho zavedení? Z jakých pramenů jste čerpali (vlastní učení, 

normy, zkušenosti, atd.)? 

 

3. Je koncept CSR součástí strategie Vaší firmy? 

- Pokud ano, máte tuto strategii písemně vypracovanou? 

- Pokud ne, proč tomu tak je? 

 

4. Jak ve Vaší firmě probíhá nebo probíhal proces implementace koncepce/aktivit CSR? 

- Postupovali jste dle předloţených kroků (PDCA cyklus)? 

- Jsou nebo byli Vaši zaměstnanci v této oblasti vzděláváni nebo školeni? 

 

5. Byly/jsou do implementace CSR zapojeni i stakeholders (zákazníci, zaměstnanci, 

veřejnost, dodavatelé, odběratelé apod.)? 

- Pokud ano, jak jsou zapojeni? 

- Pokud ne, proč tomu tak je? 

 

6. Máte ve Vaší firmě zavedeny nástroje k měření dopadů CSR a dosaţených cílů? 

- Hodnotíte tuto úroveň (dle metodiky KORP, sebehodnocení, atd)? 

- Pokud ano, jak hodnotíte? 

- Pokud ne, proč nehodnotíte? 

 

7. Jaké konkrétní aktivity provádíte v rámci CSR (na co se nejvíce zaměřujete, v čem 

vynikáte, atd.) a proč tomu tak je? 

 

8. Jaké výhody přináší CSR Vaší společnosti (hlavní přínosy)? 

 

9. V čem vidíte překáţky při uplatňování tohoto konceptu? 

 

10. Jaké máte zkušenosti s uplatňováním CSR ve Vaší společnosti? 

 

11. Jaký význam má pro Vás osobně koncept CSR? 

 

 


