
 

 



 



 

 



 

 



 

Abstrakt  

Hlavním účelem práce je přehledně zmapovat teoretický kontext společenské 

odpovědnosti průmyslových podniků v MS kraji. Teoretická část práce popisuje základní 

aspekty konceptu (ekonomický, sociální a ekologický), význam a důvody jeho přijetí firmami. 

Praktická část přináší poznatky o tom, jak představitelé vybraných firem prezentují 

a interpretují společenskou odpovědnost těchto firem. 

Cílem práce je upozornit na důležitost respektování zásad společenské odpovědnosti 

firmami, poukázat na význam tohoto konceptu, přínosy, které z jeho zavedení pro firmy 

vyplývají, ale současně také na závazky, jež by firmy, hlásící se k společenské odpovědnosti, 

měly dodržovat. 

Abstract 

The main object of work is in a well arranged way describe the theoretic context of the 

social responsibility in the MS region. The theoretic part of the work describes the basic 

aspects of concept (economical, social and ecological), meaning and reasons its acceptance by 

the companies. Practical part brings pieces of knowledge how representatives of chosen 

companies present and interpret the social responsibility of their companies. 

The purpose of this work is to draw attention to importance of respecting the social 

responsibility by the companies, point out the meaning of this concept, benefits, which the 

companies will get, if they follow the rules of the social rensponsibility, but also the 

obligations, which the „social-responsibility involved“ companies should observe. 
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Úvod 

Každá podnikatelská organizace bezprostředně ovlivňuje svoje okolí. A tento vliv 

zpravidla působí i na širší makroprostředí podniku. Negativní činnost se stává nežádoucím 

jevem a zákazníci (včetně dalších zájmových skupin) upřednostňují produkty, které vytvářejí 

tzv. sociálně odpovědné organizace. A právě problematikou společenské odpovědnosti a její 

aplikací u průmyslových podniků v Moravskoslezském kraji se zabývá tato práce. Téma práce 

bylo zvoleno především z důvodu jeho aktuálnosti. V Moravskoslezském kraji existuje celá 

řada průmyslových podniků, které představují riziko nejen pro životní prostředí, ale i pro 

obyvatele. Aplikace principů společenské odpovědnosti podniku do řízení těchto podniků 

může tato rizika eliminovat. Cílem práce je provedení analýzy dodržování principů 

společenské odpovědnosti u průmyslových podniků v Moravskoslezském kraji.  

První část práce se zabývá deskripcí odborných zdrojů vztahujících se k dané 

problematice. Pozornost je věnována zejména představení pojmu Corporate Social 

Responsibility (společenská odpovědnost) a jednotlivým součástem tohoto konceptu. Tedy 

oblasti environmentální, ekonomické a sociální. Dále je zde charakterizována firemní 

filantropie, firemní dobrovolnictví a také vztah společenské odpovědnosti k životnímu 

prostředí a zaměstnancům podniku. Čerpáno je z odborných publikací od tuzemských 

i zahraničních autorů. Součástí deskripce je i využití cizojazyčné literatury. Kritériem pro 

výběr literárních zdrojů byla především jejich aktuálnost (nikoliv publikace starší osm let) 

a relevantnost (ověřený autor zabývající se touto problematikou v dlouhodobějším horizontu).  

Další část práce se věnuje analýze vztahu průmyslových podniků v Moravskoslezském 

kraji vůči společenské odpovědnosti. Na příkladu vybraných podniků se v této části 

prezentuje dodržování principů CSR a aplikace zásad CSR. Uvedené informace poslouží pro 

určení základních charakteristik společenské odpovědnosti v Moravskoslezském kraji. Tímto 

bude také naplněn cíl této práce. Mezi vybrané podniky patří ArcelorMittal Ostrava, a. s., 

Třinecké železárny, a. s. a OKD, a. s. Vybrané podniky patří mezi největší zaměstnavatele 

v kraji, zároveň jejich předmět činnosti výrazným způsobem ovlivňuje životní prostředí 

obyvatel Moravskoslezského kraje. Jejich CSR aktivity tak mají výrazný dopad na místní 

komunitu. 

Přínosem této práce je určení přístupu moravskoslezských průmyslových podniků 

k realizaci společenské odpovědnosti. Podrobnější analýza umožní nalezení základních 

nedostatků v aplikaci tohoto principu u zmíněných podniků. Následně bude možné určit 

základní oblasti, které musí být ze strany podniků zlepšeny. Práce by také měla prokázat 

přínosnost koncepce společenské odpovědnosti. A to jak pro podnikatelský subjekt, tak i pro 

ostatní zájmové skupiny.  
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1. Teoretická část 

Teoretická část práce se věnuje představení základních pojmů a oblastí společenské 

odpovědnosti podniku. V této části je zmíněna také firemní filantropie, která je součástí 

aktivit společenské odpovědnosti.  

1.1 Corporate Social Responsibility  

Omezenost přírodních zdrojů, extenzivní rozvoj a prohlubující se rozdíly v životní úrovni 

mezi jednotlivci jsou důvodem rozvoje myšlenek společenské odpovědnosti v ekonomické 

oblasti. Negativní důsledky ekonomické činnosti člověka, již přestávají být akceptovatelné. 

A proto řada podniků implementuje zásady společensky odpovědného chování do svých 

podnikových procesů.[11]   

Důvodem implementace jsou také tzv. zájmové skupiny. Do této kategorie se řadí každá 

organizace (nebo jedinec), který nějakým způsobem ovlivňuje podnik. Podnik musí budovat 

pozitivní vztahy s těmito skupinami a to takovým způsobem, aby nedošlo k porušení zájmů 

těchto skupin. Jejich následný vliv na podnik by potom mohl být negativní. [4]   

Mezi nejvýznamnější zájmové skupiny podniku patří: vlastníci, zaměstnanci, dodavatelé, 

místní správa, veřejnost, místní komunita, zákazníci atd. Dobré vztahy s těmito skupinami 

zajišťují organizaci dlouhodobý a udržitelný rozvoj. [10]  

Přínosy společensky odpovědného chování charakterizuje tabulka číslo 1.1.  

 

Tabulka 1.1 Přínosy společenské odpovědnosti [10] 

Přínosy společenské zodpovědnosti 

a) Větší transparentnost a posílení důvěryhodnosti 

b) Větší přitažlivost pro investory 

c) Budování reputace a z ní vyplývající silné pozice na trhu 

d) Odlišení se od konkurence, větší potenciál rozlišení znaky spotřebitelem 

e) Zvýšená loajalita a produktivita zaměstnanců 

f) Možnost přilákat a udržet kvalitní zaměstnance 

g) Zmenšení nákladů na risk management 

h) Dialogy a vztahy důvěry s okolím 

i) Přímé finanční úspory spojené s ekologickým chováním 

j) Zvýšení obratu 

k) Zvýšení kvality produktů a služeb 
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Z tabulky je patrné, že existuje celá řada přínosů aplikace konceptu CSR. V ideálním 

případě by měla každá ze zájmových skupin, získat nějaké výhody. Zákazníci díky 

společenské odpovědnosti získávají kvalitnější produkty. Zaměstnanci mohou pracovat ve 

zlepšeném pracovním prostředí a zvýšená péče ze strany zaměstnavatele vede k rozvoji jejich 

kvalifikace. Skupina dodavatelů získává možnost účasti v efektivním dodavatelsko-

odběratelském vztahu. Místní komunita těží ze zlepšeného životního prostředí v konkrétním 

regionu a zlepšujících se vztahů v regionu. Veřejné instituce spoří finanční prostředky. [5] 

Corporate Social Responsibility vychází z myšlenky podnikové odpovědnosti, „která 

akceptuje myšlenku setrvalosti podniku a která konkrétními činy spojuje tři pilíře firemního 

života – pilíř ekonomický, ekologický a společenský.“ Aplikace konceptu společenské 

odpovědnosti je vyžadována i ze strany různých zájmových skupin. Především veřejnost 

a místní komunita vyžaduje pravidelné informování o způsobu ochrany životního prostředí, 

sponzoringu, dodržování pravidel a dalších prvků ze strany podniku. [9] 

Zásadou společenské odpovědnosti je její dobrovolnost – jen v některých zemích světa je 

koncept částečně podpořen zákonnou povinností. V České republice je podpora CSR  

realizována především prostřednictvím neziskových organizací a Evropské unie. [7] 

Při implementaci konceptu společenské odpovědnosti musí řídící pracovníci hledat 

v okolí podniku oblasti, které mohou změnit a zlepšit. Nezbytné je nalezení odpovědí na 

otázky: Co prospěšného organizace dělá? Co by mohla organizace zlepšit? Efektivní 

komunikace projektů společenské odpovědnosti zajišťuje pochopení hodnot a principů CSR – 

souhrnně působí na podobu firemní identity a firemní image. [11]  

Aplikace společenské odpovědnosti přináší podnikům i ekonomické výhody. Kromě 

morálních a racionálních argumentů, tak hraje roli i ekonomická výhodnost přijetí tohoto 

konceptu. Dopady implementace CSR jsou znatelné při každodenní činnosti podniku 

a zejména ve vztahu k zájmovým skupinám poskytují přidanou hodnotu, která v konečném 

důsledku přináší zvýšenou hospodářskou výkonnost. Přidaná hodnota v podobě společensky 

odpovědného chování ovlivňuje zaměstnance, zákazníky, dodavatele a vlastníky podniku. 

Tento fakt pak zvyšuje hodnotu značky (podniku) a přispívá k tvorbě jeho image. Tyto znaky 

pak spíše přilákají nové zákazníky k produktům společensky odpovědného podniku. [12]  
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1.2 Oblasti CSR 

Způsob chápání a obsah aktivit společenské odpovědnosti, se vyvíjí v jednotlivých 

organizacích odlišně. V České republice pojem zahrnuje tyto formy: 

 Firemní filantropie – různé peněžní příspěvky, hmotné dárky, poskytování služeb, 

zapůjčení produktu, personálu nebo majetku apod. 

 Firemní dárcovství – bezplatné darování různých předmětů vnějším subjektům.  

 Firemní nadace – poskytování nadačních příspěvků či grantů prostřednictvím 

neziskových organizací, které spravují samotné podniky.  

 Matchingový fond – do fondu vkládají zaměstnanci finanční příspěvky. Podnik pak 

k této částce přidá další peníze z vlastních zdrojů.  

 Společenské investování – podnik investuje do projektů zlepšujících ekonomické 

a společenské prostředí podniku.  

 Sociální marketing – spolupráce s charitativním projektem. [9]  

V podnicích v západní Evropy se do aktivit CSR zahrnuje také sociální sponzoring. 

„Sponzoring není výlučně dobrovolnou angažovaností. Je to svým způsobem obchod, z něhož 

účastníci profitují. Sponzorovaný subjekt dostane peníze, pracovní síly nebo nějaké věcné 

plnění na svou činnost. Sponzor získává na druhé straně především jistá, časově omezená 

propagační práva a může je mj. mediálně využít.“ Při sociálním sponzoringu v oblasti CSR, 

však podnik preferuje dlouhodobou spolupráci, která podporuje dlouhodobě pozitivní pohled 

na image podniku. [9] 

Základní oblasti zájmu společensky odpovědného chování charakterizují tzv. pilíře CSR 

(triple bottom line). Konkrétně se jedná o oblast ekonomickou, sociální a environmentální. 

Smyslem chápání společenské odpovědnosti v rámci principu triple bottom line je nalezení 

optimální kombinace mezi požadavkem na ziskovost podniku, přáními a potřebami lidí 

a životním prostředím. [11]  

Stále větší počet podniků se k aplikaci společenské odpovědnosti otevřeně hlásí a podává 

pravidelné výroční zprávy o svých aktivitách v jednotlivých oblastech CSR. Počet předních 

světových firem, které uvidí své aktivity CSR ve výročních zprávách, se neustále zvyšuje 

a přesahuje podíl 50 % z každoročního prestižního přehledu, světových firem Fortune 500. [9] 

Právě v podávání těchto informací spočívá smysl celého společensky odpovědného 

chování. Podniky o těchto aktivitách musí informovat svoje zájmové skupiny. Zákazníci mají 

právo na informace (vychází z legislativy). Zároveň řada výzkumů a analýz potvrdila, 
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že společensky odpovědné chování podniku má vliv na nákupní rozhodování spotřebitelů. 

Proto je důležité, zajistit spotřebitelům přístup k relevantním informacím. [11]   

Například průzkum, společnosti GfK Czech mezi tisícem respondentů, provedený v roce 

2010 přinesl následující výsledky: více než 80 % respondentů považuje za důležité, zda se 

podnik chová společensky odpovědně. Dále pak 55 % dotazovaných uvedlo, že již dalo 

přednost výrobku, jehož koupí přispěli na společensky prospěšnou věc. Další výzkum – CSR 

Research 2010 – potvrdil, že více než dvě třetiny respondentů (z řad laické i odborné 

veřejnosti) považuje význam CSR při nákupním chování za velmi důležitý a spíše důležitý. 

A 81 % zaměstnanců považuje za důležité, aby jejich zaměstnavatel byl společensky 

odpovědný. [3]   

Mezi nejvyužívanější nástroje pro komunikaci společensky odpovědného chování patří: 

„etikety výrobků, obaly, vztahy s tiskem a médii, bulletiny, zpravodaje, zprávy, plakáty, 

letáky, prospekty, brožury, webové stránky, informační balíčky, reklama, pořádání akcí 

souvisejících s problematikou apod.“ [11]   

Výhody komunikace společenské odpovědnosti zobrazuje tabulka číslo 1.2. 

 

Tabulka 1.2 Výhody komunikace společenské odpovědnosti [11]  

Výhody komunikace společenské odpovědnosti 

Nové obchodní možnosti 
Informace o aplikaci CSR v podniku rozšiřující počet 

zákazníků 

Zlepšení reputace společnosti 
CR aktivity vylepšují pověst podniku, image produktu a 

značky 

Motivovanější a produktivnější 

zaměstnanci 

Společensky odpovědné chování zvyšuje loajalitu 

zaměstnanců a snižuje jejich fluktuaci 

Lepší vazby 

Veřejná správa nezajišťuje řešení všech 

environmentálních a společenských problémů a proto 

buduje dobré vztahy s podniky uplatňujícími CSR 

 

 

Publikování zpráv o společenské odpovědnosti podniků probíhá prostřednictvím 

výkaznictví činností v samostatné CSR zprávě nebo jako součást výroční zprávy podniku. 

Identifikací trendů ve vykazování výsledků v reportingu společenské odpovědnosti se zabývá 

pravidelný výzkum společnosti KPMG. Tento potvrdil skutečnost, že výkaznictví CSR se 
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stává běžnou podnikovou činností. V budoucnu by se tato činnost měla realizovat nejen 

v globálních podnicích, ale i v malých a středních organizacích. Dále bylo prokázáno, že 

„reporting je jen jednou složkou strategického přístupu k řízení podnikové odpovědnosti, který 

zahrnuje další prvky – definování strategie, vytváření a implementace politik a postupů 

a vyhodnocování výsledků – výkonnosti.“ Reporting se stává nezbytnou součástí CSR aktivit, 

ale v žádném případě nemůže být jedinou aktivitou v této oblasti. Naopak musí se stát pevnou 

součástí celku aktivit. [13]  

Širší pohled na aplikaci společenské odpovědnosti se orientuje na charakteristiku tří 

základních pilířů. Jak již bylo uvedeno, tak se jedná o ekonomický (profit), sociální (people) 

a environmentální (planet). Optimální kombinace těchto oblastí představuje prostor pro trvale 

udržitelné podnikání. [3]  

1.2.1 Environmentální oblast 

Ekologická výroba produktů a poskytování služeb je základním předpokladem aplikace 

společenské odpovědnosti podniku. Aktivity vedoucí ke snižování negativních dopadů na 

životní prostředí transformuje podnik do svojí ekologické politiky. [7] 

Environmentální politika podniku spočívá ve vytvoření strategie, využívání norem, provádění 

auditů apod. Do její realizace je zpravidla zapojen celý dodavatelský řetězec (environmentální 

kritéria při výběru) a ostatní zájmové skupiny. Mezi základní priority environmentální 

politiky patří úspora energií a vody, využívání obnovitelných zdrojů, třídění odpadu, 

recyklace odpadu, minimalizace odpady, podpora ekologické přepravy zaměstnanců a zboží, 

využívání ekologicky šetrných obalových materiálů apod. [6]  

Řídící pracovníci každého podniku mají řadu příležitostí k zavedení principů 

environmentálního řízení. Některé jsou povinné ze zákona. Řada oblastí, které souvisí 

s ochranou životního prostředí, však současná legislativa neřeší. V důsledku společenské 

odpovědnosti jsou tyto oblasti upravené organizacemi dobrovolně. Podniky tímto reagují na 

požadavky svých zákazníků, kteří poptávají, ekologicky šetrné produkty. Ostatní zájmové 

skupiny jako zaměstnanci, dodavatel nebo místní komunita mají také svoje požadavky vůči 

ekologickému chování podniku. [8]  

 

CSR ve vztahu k životnímu prostředí 

Zajištění trvale udržitelného rozvoje podniku (jeden z principů CSR) je realizováno 

pomocí environmentálně orientovaného řízení podniku. „Jako environmentálně orientované 
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řízení podniku je označování každé na životní prostředí se vztahující opatření podniku 

s pozitivním vlivem na biologickou, prostorovou a sociální interakci živých organismů.“ [6] 

Opatření environmentálního řízení směřují především směrem k ochraně čistoty ovzduší, 

ochraně vody a půdy, recyklaci, efektivnímu odpadovému hospodářství a ochraně proti hluku 

a zářením. Ekologické principy se stávají součástí integrovaných podnikových procesů 

a vytvářejí tak synergický systém, který vede k neustále zdokonalující se ochraně životního 

prostředí. [6]  

Problémové podnikové procesy (u kterých se nejvíce uplatňují zásady environmentálního 

managementu) zobrazuje tabulka číslo 1.3. 

 

Tabulka 1.3 Problémové oblasti podnikových procesů [6] 

Problémové oblasti podnikových procesů 

Výroba Efektivnost, využívání surovin vody a energií 

Likvidace Po skončení životnosti výrobku 

Balení Obalové hospodářství 

Doprava  Snižování negativních dopadů dopravy 

Údržba Zabránění úniků nebezpečných látek 

 

1.2.2 Ekonomická oblast 

Dosažení zisku je primárním cílem každé podnikatelské činnosti. Bez přítomnosti zisku 

nemohou podniky financovat svoje aktivity společenské odpovědnosti. [3]   

Podnik by se však neměl zaměřovat na pouhou maximalizaci zisku, ale spíše na nalezení 

jeho optimální výše. Proto musí brát v úvahu: „všechny principy udržitelného rozvoje 

společnosti, transparentnost v rozhodování, finančním hospodaření a personální politice 

podniku, pevný postoj v otázce lidských a občanských práv.“ [7] 

Ekonomická oblast společenské odpovědnosti podniku sestává ze způsobu správy a řízení 

podniku, odpovědného přístupu k zákazníkům, vztahů s dodavateli a dalšími obchodními 

partnery, marketingu a reklamy. Konkrétně se jedná o transparentní způsob uveřejňování 

finančních i nefinančních informací, vytvoření pravidel chování (etického kodexu a jeho 

implementace), monitoring podnikové image. V rámci odpovědného přístupu k zákazníkům, 

by podnik měl zjišťovat zpětnou vazbu na své produkty a chování (formou průzkumů 

spokojenosti apod.), dále by měl do podnikových procesů zapojit i zákazníka (sběrem návrhů 

na inovace). Samozřejmou součástí budování vztahů se zákazníky je i zřízení zákaznického 
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servisu, sledování kvality produktů a služeb (využívání norem ISO 9001), vzdělávání 

zákazníků atd. Bezproblémový vztah s dodavateli podporuje jejich pečlivý výběr, zjišťování 

zpětné vazby, budování seriózních obchodních vztahů a šíření myšlenek CSR. Riziková je 

i oblast marketingu a reklamy, kterou musí podnik v rámci společensky odpovědného chování 

realizovat transparentně. Především prostřednictvím poskytování jasných a přesných 

informací o výrobcích a službách, využitím firemního sponzoringu, firemní filantropie a také 

dodržování různých etických kodexů (Kodex Rady pro reklamu apod.) [6] 

1.2.3 Sociální oblast 

Sociální oblast, lze dále rozčlenit na interní a externí. Zatímco interní oblast rozvíjí 

sociální politiku podniku, tak se externí oblast věnuje filantropii a rozvoji místní komunity. 

Interní sociální aktivity věnují pozornost zapojení zaměstnanců do podnikového života, tvorbě 

spravedlivého systému odměňování, vzdělávání a rozvoji, bezpečnosti a ochraně zdraví při 

práci, optimální kombinaci mezi osobním životem a pracovním životem, outplacement 

(podpora propuštěných zaměstnanců formou hmotné nebo nehmotné pomoci) a poskytnutí 

rovných příležitostí. I v rámci sociální oblasti se uplatňuje realizace průzkumů spokojenosti, 

evidování různých stížností (a jejich řešení), sběr návrhů na zlepšení podnikových procesů 

apod. Externí sociální oblast využívá nástroje podporující místní komunitu, vzdělávání 

(školy) a pozornost je věnována i zapojení zájmových skupin. Spolupráce se školnými 

institucemi probíhá formou spolupráce se studenty (nabídka stáží, praxe, konzultací) nebo 

podporou výuky (pořízení techniky, přednášení manažerů). Podporu komunitě podnik 

vyjadřuje firemním dárcovstvím, firemním dobrovolnictvím, investicemi, vlastními firemními 

projekty atd. [6] 

Aplikace triple bottom line je v některých podnicích naprosto běžnou praxí. Lepší 

a smysluplnější srovnatelnost těchto indikátorů, ale přinášejí různé reportovací formáty CSR, 

které ovšem stále ještě nejsou řadou podniků využívané. [6]  

„Budoucí spotřebitel bude preferovat zboží a služby od společností, které jsou odpovědné 

k životnímu prostředí i ke společnosti. Je to trend, který postupně zaznamenávám i u nás.“ 

[11]  

CSR ve vztahu k zaměstnancům 

V zájmu každého podniku je provádění aktivit, které podporují rozvoj zaměstnanců. 

Investice do vzdělání zaměstnanců se podniku vrací v podobě navýšení hodnoty lidského 

kapitálu a dosažením větší efektivity hospodaření. Pracovní síla podniku musí flexibilně 

reagovat na tržní změny a inovace podnikových procesů. Modelování pracovních schopností 
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se v dnešní době neorientuje pouze na kvalifikaci pracovníka, ale v podnikové praxi se stále 

častěji věnuje pozornost i rozvoji sociálních vlastností a osobnosti pracovníka. [6] 

Při aplikaci programů společenské odpovědnosti musí podnik dodržovat zásadu „jednoty 

slov a činů“. Tzn., že by organizace neměla dělat činy, které principům CSR odporují. Praxe 

sociální odpovědnosti se stává předmětem zájmu a je zájmovými skupinami pečlivě 

sledována. Jakékoliv jednání odporující strategii CSR, pak porušuje image podniku. [9] 

Společenská odpovědnost ve vztahu k zaměstnancům stimuluje produktivitu práce 

a napomáhá k navýšení loajality zaměstnanců – tímto podnik získává trvale udržitelnou 

konkurenční výhodu. Systematický přístup k rozvoji sociální oblasti triple bottom line, 

vytváří spojení mezi obchodní strategií, hodnotami a posláním podniku. Dodržování 

pracovních standardů podporuje etické jednání vedení i samostatných zaměstnanců. Pozitivní 

přístup pak napomáhá k vytváření pozitivních vztahů i s dalšími zájmovými skupinami. [1]  

Aplikace principů společenské odpovědnosti úzce souvisí s ovlivněním vztahů 

společnosti k zaměstnancům. V tomto vztahu se podnik orientuje na řešení podoby interní 

sociální oblasti (vzdělávání, zaměstnanost, sociální politika, rovné příležitosti). [6] 

1.3 Firemní filantropie 

Pojmem firemní filantropie se označují aktivity, které vedou k vědomé podpoře druhých 

osob nebo institucí (převážně neziskových organizací). Cílem firemní filantropie je přispění 

k vyšší kvalitě života jednotlivců (a tím i k rozvoji celé společnosti). Zvýšení veřejného blaha 

je realizováno prostřednictvím podpory vzdělávání, inovací a rozvoje schopností jednotlivců – 

tyto pak nejsou závislý na cizí pomoci. „Rozvinutá dlouhodobá spolupráce firem 

a neziskových organizací je ve vyspělých zemích znakem fungující občanské společnosti 

a umožňuje společně, smysluplně a organizovaně konat dobro.“ [3]   

Výhody aplikace firemní filantropie udává tabulka číslo 1.4. 

 

Tabulka 1.4 Přínosy firemní filantropie podnikům [3]  

Přínosy firemní filantropie 

1) Vyšší loajalita zaměstnanců a jejich zvýšená identifikace s podnikem 

2) Pozitivní firemní image a posilování hodnoty značky 

3) Daňové výhody 

4) Uznání a vyšší náklonnost místních komunit 

5) Podpory týmové práce 

 



10 

 

Zatímco u firemního sponzoringu dostávají podniky za svoje příspěvku určitou 

protihodnotu (propagace jména podniku apod.) Naproti tomu u firemní filantropie podnik 

žádnou protihodnotu za svoji pomoc neočekává. [3]  

V České republice je firemní filantropie realizována řadou podniků. Mezi nejvýznamnější 

neziskové organizace, které rozvoj filantropie podporují a vyhodnocují, patří Nadace VIA, 

která pomáhá obnovovat zpřetrhané tradice českého dárcovství. Ve vlastní režii uděluje 

ocenění VIA BONA za individuální a firemní filantropii. Cenu pro velké podniky v kategorii 

strategického dárcovství získala v roce 2012 společnost KPMG Česká republika, s. r. o. 

Od roku 2004 tento podnik významně, strategicky a dlouhodobě pomáhá rozvoji neziskových 

organizací v české republice. [18]   

V rámci strategie firemní filantropie se uplatňují dva základní přístupy – proaktivní 

a reaktivní. Proaktivní přístup spočívá ve vypracování dárcovské strategie, která jasně 

definuje dlouhodobou strategii podniku (cílové skupiny, oblasti podpory apod.) Jeho další 

výhodou je možnost snadnějšího vyhodnocení – protože dochází ke stanovení cílů. 

U reaktivního přístupu pak podnik očekává nabídky od neziskových organizací. [3]   

Firemní filantropie je tak součástí společenské odpovědnosti podniků, a to 

prostřednictvím charitativních darů a společenských investic. Charitativní dary (peněžní nebo 

věcné) podporují veřejně prospěšné projekty. Společenské investice vyjadřují dlouhodobý 

strategický zájem podniku a definují jeho angažovanost v oblasti filantropie. Efekt firemní 

filantropie charakterizuje metodika Standard odpovědná firma. Prostřednictvím komplexního, 

jednotného a standardního systému se hodnotí podpora místní komunity ze strany podniku. 

Měření efektivity probíhá na základě hodnocení – měření výkonu firmy v oblasti společenské 

odpovědnosti a měření přínosů společensky odpovědného chování podniku. Metodika 

poskytuje transparentní výsledky a umožňuje provedení benchmarkingu. [2]  



11 

 

2. Praktická část 

Praktická část se věnuje analýze současné aplikace společenské odpovědnosti 

u průmyslových podniků v Moravskoslezském kraji. 

 

Průmysl v Moravskoslezském kraji 

Průmyslové podniky mají v Moravskoslezském kraji nezastupitelnou úlohu. Průmysl tady 

patří mezi nejdůležitější ekonomické odvětví. „Průmysl je tahounem HDP, jeho zaměstnanci 

v regionu mají nadprůměrné mzdy a průmyslové podniky podporují výzkum a vývoj 

v lokalitě.“ Takový výsledek přinesla studie „Udržitelnost sociálního dialogu“ zpracovaná pro 

Svaz průmyslu a dopravy České republiky. V průmyslových podnicích pracuje více než 

třetina z celkového podílu zaměstnanců v Moravskoslezském kraji (196 tisíc z celkového 

počtu 540 tisíc). Počet průmyslových podniků přesahuje 17 000. V roce 2011 utratili 

pracovníci v tomto regionu částku cca 40 miliard korun. [19] 

 

Společenská odpovědnost v Moravskoslezském kraji 

Aplikace principů společenské odpovědnosti v podnikatelské sféře patří mezi priority 

místní samosprávy. Kraj investuje do rozvoje povědomí o problematice CSR a hejtman kraje 

vyhlašuje každoroční anketu – Cena hejtmana kraje za společenskou odpovědnost. Tuto 

soutěž pořádá Rada Moravskoslezského kraje ve spolupráci s Radou kvality České republiky. 

Ceny se udělují v různých kategoriích (obce s rozšířenou působností, ostatní obce, podniky 

do 50 zaměstnanců, podniky do 250 zaměstnanců, podniky s více než 250 zaměstnanci). 

Výběr vítězného podniku probíhá na základě posouzení sociálních, environmentálních 

i ekonomických ukazatelů – pozornost je věnována vztahu subjektů k místní komunitě, 

sociálním potřebám, podpoře sociálně ohrožených skupin, handicapovaných apod. [10]   

Vybrané podniky patří mezi největší zaměstnavatele v kraji, zároveň jejich předmět 

činnosti výrazným způsobem ovlivňuje životní prostředí obyvatel Moravskoslezského kraje. 

Další informace jsou čerpané z výročních zpráv CSR, prezentací společností na internetu 

a interních informací podniku 
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2.1 ArcelorMittal Ostrava, a. s. 

ArcelorMittal Ostrava má dlouholetou historii, která sahá až do padesátých let minulého 

století. V současné době je 100 % vlastníkem podniku ArcelorMittal Holdings AG. Výrobní 

činnost se zaměřuje na výrobu a zpracování surového železa a oceli a hutní druhovýroby. 

Konkrétně se jedná o dlouhé a ploché válcované výrobky a silniční svodidla. [14]  

 

 

Obrázek 2.1 Logo firmy ArcelorMittal a.s. [14] 

 

Společenská odpovědnost podniku 

ArcelorMittal Ostrava respektuje a v plné výši přijímá odpovědnost vůči svému okolí. 

Společenskou odpovědnost považuje za součást systému řízení společnosti a snaží se být 

dobrým a odpovědným sousedem, chránit životní prostředí a respektovat zájmy svých 

zaměstnanců. Mezi klíčové stakeholders podniku patří zaměstnanci, zákazníci, dodavatelé, 

obchodní partneři a veřejnost. Každý rok pořádá společnost řadu akcí a projektů, které 

podporují místní komunitu a směřují k trvale udržitelnému rozvoji. Kromě toho také pomáhá 

neziskovým projektům formou filantropie. O aktivitách CSR komunikuje podnik 

v každoročně vydávaném reportu – Zpráva o společenské odpovědnosti ArcelorMittal 

Ostrava. Svoje aktivity společenské odpovědnosti člení ArcelorMittal Ostrava do čtyř 

základních oblastí – investice do zaměstnanců, výroba trvale udržitelné oceli, obohacení 

místní komunity a uplatnění transparentního řízení. Podnik obdržel za svoje společensky 

odpovědné aktivity i řadu cen jako například: Nejlepší zaměstnavatel Moravskoslezského 

kraje. Následující část, se věnuje rozboru jednotlivých aktivit společenské odpovědnosti, 

v rámci triple bottom line.  
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2.1.1 Environmentální oblast 

Trvale udržitelná výroba s požadavkem na ochranu životního prostředí je klíčovou 

součástí podnikatelské filozofie organizace.  

 Investice do ekologických opatření – od roku 2003 investovala společnost 

do implementace ekologicky šetrných systémů a postupů částku přesahující 3,7 miliardy 

korun. Největším úspěchem je snížení emisí prachu z dvou tisíc tun v roce 2003 na 600 tun 

ročně v roce 2011. Součástí environmentálních aktivit je i podpis dobrovolné dohody mezi 

podnikem a Ministerstvem životního prostředí České republiky (součástí dohody je závazek 

k plnění široké škály závazků). ArcelorMittal Ostrava je první společností, která tuto dohodu 

podepsala.  

 Nakládání s odpady a hospodaření s vodními zdroji – cílem podniku je také 

snižování množství vedlejších produktů a dopadů. Tento cíl se daří plnit prostřednictvím 

předcházením vzniku odpadů a zabezpečení maximální recyklace. Podnik se také snaží 

snižovat množství odběru vody z externích zdrojů a využívat recirkulovanou vodu.  

2.1.2 Sociální oblast 

 Systém odměňování – zaměstnanci mají nárok na čerpání řady nadstandardních 

benefitů a zaměstnaneckých výhod. Podnik nabízí pětitýdenní dovolenou, čerpání 

nadstandardního pracovního volna, odstupné při odchodu z organizačních důvodů, 

mimořádné prémie, rekondiční pobyty, zdravotní programy, příspěvky na stravování, 

ozdravné pobyty apod. Kromě toho také podnik organizuje sběr nápadů na zlepšení 

podnikových procesů mezi zaměstnanci. Jejich autory pak odměňuje – v roce 2011 bylo 

realizováno 144 nápadů, které ušetřily až 88 miliónů Kč. Celková výše odměn, se pak 

pohybovala na úrovni 1 milionu korun. Nejlepším zaměstnancům se dostává uznání v podobě 

veřejného ocenění a možnosti slavnostního oběda s řídícími pracovníky společnosti.  

 Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců – vzdělávání a rozvoj pracovníků je zajišťován 

širokou nabídkou různých školení a kurzů. V podniku funguje specializované školicí 

středisko. V roce 2011 bylo proškoleno 20 483 zaměstnanců v kurzech bezpečnosti, 

profesních kurzech, manažerských kurzech, PC kurzech jazykových a externích kurzech. 

Podnik také spolupracuje s místními školami a realizuje vlastní program pro vyhledávání 

talentů. 

 Outplacement – v důsledku špatného vývoje na ocelářském trhu byl podnik nucen 

v roce 2011 propustit několik stovek zaměstnanců. Těm, kteří se rozhodli odejít dobrovolně, 

podnik nabídl odstupné v podobě 24 násobku jejich průměrného měsíčního platu. Kromě toho 
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podnik také zřídil Centrum pomoci, kde měl každý zaměstnanec možnost získat výpomoc při 

hledání nové práce.  

 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci – tato oblast patří v podniku mezi priority 

sociální politiky. Kladně se dá hodnotit meziroční pokles úrazovosti a získání ocenění 

Bezpečný podnik. Pracovníci jsou v této oblasti pravidelně školení a v podniku funguje celá 

řada interních směrnic, které působí preventivně (včetně realizace preventivních lékařských 

prohlídek). K tomuto patří i pravidelné pořádání akce Týden zdraví – osvěta zdravého 

životního stylu a prevence závažných nemocí.  

 Projekt Minigrantů – tento projekt se zaměřuje na ocenění osobní angažovanosti 

a dobrovolnictví zaměstnanců. Tento koncept převzala i mateřská společnost ArcelorMittal 

a nyní je tak realizován i v jiných zemích světa.  

 Podpora místní komunity – v roce 2011 věnovala ArcelorMittal Ostrava na podporu 

okolních komunit částku 13 637 649 Kč. K této finanční částce se přidalo 6 604 hodin 

dobrovolnických aktivit zaměstnanců hrazených společností a celkově tak z aktivit 

benefitovalo 57 729 osob. Nadace ArcelorMittal se zaměřuje na formování a rozvoj 

společenské odpovědnosti vůči veřejnosti. Její sídlo je v Lucembursku a v současné době 

působí ve 30 různých zemích. Každý z projektů Nadace se soustředí na podporu kvality 

místního života a schopnost zajištění udržitelného využití místních zdrojů. Mezi sociální 

projekty, které společnost podporuje, patří spolupráce s Charitou Ostrava, Evropské dny 

handicapu, Kiwanis Klub Ostrava. 

 Podpora kulturních akcí – mezi nejvýznamnější akce, které podnik v místní 

komunitě podporuje, patří: festival Colours of Ostrava, Den Slezské, narozeninové koncerty 

Rádia Čas. 

 Spolupráce s místní samosprávou – podnik udržuje aktivní vztahy s okolními 

obcemi. V roce 2011 například přispěl k výstavbě dětského hřiště v Šenově, zahrady školky 

v Ostravě, k vybavení multimediální učebny ve dvou základních školách apod. 

 Odborová organizace – v podniku působí odborová organizace, která plní svoji úlohu 

a stará se o rozvoj zaměstnanců.  

 Dobrovolnictví – prostřednictvím firemního dobrovolnictví se podniku daří budovat 

vztahy mezi podnikem, zaměstnanci a místní komunitou. Podnik se pravidelně účastní 

Mezinárodního dne dobrovolnictví a v jeho rámci poskytuje místní komunitě tyto 

dobrovolnické práce: úklid, malování, výroba dekorací, úprava zahrad, údržbářské práce 

apod. 
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2.1.3 Ekonomická oblast 

V ekonomické oblasti se podnik orientuje zejména na transparentnost podnikání 

a procesů. Jednání podniku a zaměstnanců se řídí nejen platnou legislativou, ale i interními 

předpisy a kodexem společnosti.  

 Rovnoprávnost a dodržování lidských práv – zaměstnanci se musí zavázat 

k dodržování lidských práv (všichni zaměstnanci byli v roce 2011 na toto téma proškolení). 

S tímto souvisí i důraz na vytváření stejných podmínek pro všechny zaměstnance (bez ohledu 

na pohlaví, věk, pracovní zařazení apod.) 

 Produktová politika – produktem podniku je zejména ocel, která je zcela 

recyklovatelná. Ocelový šrot může představovat až 100 % vstupní suroviny pro výrobu nové 

oceli. Kromě produkce kvalitní oceli se společnost zaměřuje i na výzkum a vývoj. Tento 

napomáhá k aplikaci nových inovativních řešení, které eliminují negativní dopady podnikání 

na okolí podniku. 
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2.2 Třinecké železárny, a. s. 

Třinecké železárny, a. s. se datuje do roku 1839, kdy jej založil arcivévoda Karel 

Habsburský. V současné době jsou železárny členem skupiny Moravia Steel. Primární činnost 

podniku se zaměřuje na výrobu dlouhých ocelových válcovaných výrobků. V oblasti výroby 

oceli patří podniku téměř polovina tuzemského trhu. [7] 

 

 

Obrázek 2.2  Logo firmy Třinecké železárny a.s. [17]  

 

Společenská odpovědnost podniku 

Společenská odpovědnost podniku Třinecké železárny se věnuje zejména environmentální 

oblasti, která je klíčovou součástí podnikových procesů. Každý rok informuje, o pokrocích 

společnost zájmové skupiny, prostřednictvím Zprávy o životním prostředí. Mezi klíčové 

zájmové skupiny patří zákazníci, zaměstnanci, zpracovatelé materiálu, dodavatelé a místní 

komunita. Podnik dostal za svoje aktivity společenské odpovědnosti následující ocenění: 

Národní cena České republiky za společenskou odpovědnost podniku, Podnikatel roku 2011 

ve vztahu k životnímu prostředí v Moravskoslezském kraji.  

2.2.1 Environmentální oblast 

Environmentální oblast patří mezi základní součástí podnikatelského programu podniku. 

Primárním cílem podnikových procesů je snižování ekologické zátěže pro okolí podniku. 

Ve Třineckých železárnách funguje certifikovaný systém environmentálního řízení (norma 

EN ISO 14001:2004).    

 

 Nakládání s odpadem a využívání vodních zdrojů – v roce 2011 se podniku 

podařilo efektivním hospodařením snížit množství vyprodukovaných odpadů. V oblasti 

vodních zdrojů realizuje podnik vlastní program pro řízení a kontrolu hospodaření s vodou. 

V jeho rámci podnik provádí monitoring odebíraných povrchových vod a produkovaných 

odpadních vod.  
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2.2.2 Sociální oblast 

 Personální politika – základním předpokladem pro práci s lidskými zdroji v podniku 

je dodržování lidských práv a navyšování úrovně intelektuálního kapitálu. Třinecké železárny 

podporují profesní růst svých zaměstnanců a vytvářejí podmínky pro získání nových 

zkušeností a dovedností. Sociální politika podniku věnuje pozornost systému odměňování. 

V jeho rámci získávají pracovníci řadu finančních i nefinančních ocenění za svoje dobré 

pracovní výsledky. Mezi základní zaměstnanecké výhody patří pětitýdenní dovolená, zajištění 

rekondičně-rehabilitačních pobytů, úhrady preventivních lékařských vyšetření, příspěvky 

na penzijní připojištění, životní pojištění atd.  

 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci – ve spolupráci s odborovou organizací 

věnuje podnik zvýšenou pozornost aktivitám vedoucím k prevenci úrazů na pracovišti. Cílem 

podniku je vytvoření pracovních podmínek, které snižují riziko na pracovišti, zavádění 

technologií s nejvyšším možným stupněm ochrany zaměstnance apod.  

 Podpora místní komunity - v rámci podpory místní komunity podnik soustředí svoje 

zdroje do oblasti sportu, kultury, charity a vzdělávání. Mezi nejvýznamnější činnosti v oblasti 

podpory sportu patří podpora sportovního klubu HC Oceláři Třinec a pořádání atletického 

meetingu Beskydská laťka. V oblasti kultury směřuje podpora k tradičním folklorním akcím 

jako Slezské dny a Gorolski Swieto. Součástí aktivit společenské odpovědnosti je i podpora 

charitativní akce Srdce Evropy. Akce Den otevřených dveří v Třineckých železárnách 

umožňuje realizaci prohlídky prostor podniku pro žáky posledních ročníků základních škol. 

Mezi další aktivity spojené s podporou vzdělávání patří možnost zpracování závěrečných 

vysokoškolských prací, pořádání odborných stáží pro učitele středních škol, oceňování 

regionálních talentů (z řad studentů), nástupní praxe pro vysokoškolské studenty a praktická 

spolupráce se školami všech stupňů atd.  

 Zaměstnanecké benefity – poskytování zaměstnaneckých benefitů patří mezi stěžejní 

součásti sociální politiky Třineckých železáren. Kromě základní finanční odměny mají 

pracovníci k dispozici řadu výhod, které mohou využít pro svůj osobní rozvoj a vzdělávání, 

nebo pro trávení volného času. Konkrétně se jedná o poskytování stravenek, vzdělávacích 

kurzů atd. 

 Odborová organizace – v podniku působí odborová organizace, která aktivně 

spolupracuje s vedením organizace a napomáhá při rozvoji lidských zdrojů a zajišťování 

efektivních pracovních podmínek. 
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2.2.3 Ekonomická oblast 

 Spolupráce se zájmovými skupinami – podnik v rámci spolupráce se zájmovými 

skupinami udržuje dlouhodobé a transparentní vzájemné vztahy.  

 Produktová politika – podnik se zaměřuje na neustálé zvyšování kvality výrobků, 

zavádění nových produktů a inovovaných technologií za účelem získání úspor finančních 

prostředků a plnění dílčích výrobních cílů (snižování spotřeby materiálu efektivním 

zpracováním, omezení množství vznikajících odpadů, preventivní snížení negativních dopadů 

výroby na zdraví lidí apod.).  

2.3 OKD, a. s. 

OKD, a. s. je jediným producentem černého uhlí v České republice. Těžba probíhá 

na území Moravskoslezského kraje (jižní část Hornoslezské uhelné pánve). Vlastníkem 

společnosti je v současné době New World Resources. [16]  

 

 

   Obrázek 2.3 Logo firmy OKD, a. s. [16]  

 

Společenská odpovědnost podniku 

Společenská odpovědnost podniku respektuje mezinárodní normy a doporučení, které 

souvisí s aplikací společenské odpovědnosti. Mezi klíčové motivy patří: odpovědnost, 

prosperita, stabilita a progresivita. Vlastníkem OKD je společnost NWR – tato přikládá 

existenci společenské odpovědnosti velkou důležitost a plně ve svých procesech aplikuje 

principy CSR. Aplikaci těchto principů pak také přebírá OKD (především formou standardů 

vytvořených mateřskou společností). Hlavní zájmové skupiny podniku tvoří akcionáři, 

obchodní partneři, zákazníci a zaměstnanci.  

2.3.1 Environmentální oblast 

 Environmentální management – mezi priority programu na ochranu životního 

prostředí v podniku patří ochrana před znečištěním vody, efektivní nakládání s odpady a 

nebezpečnými látkami a rekultivace.  

 Ochrana ovzduší – v oblasti ochrany ovzduší respektuje podnik veškerá zákonná 

nařízení vedoucí k minimalizaci dopadů produkce na ovzduší.  

 Rekultivace – prostředí Moravskoslezského kraje je výrazně ovlivněno důlní činností. 

OKD se orientuje na komplexní zahlazování následků hornické činnosti. Cílem je navrácení 
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krajiny do stavu, ve kterém byla před zahájením těžby. V roce 2011 bylo investováno 

do rekultivace přes 256 milionů korun. Na této částce se podílelo Ministerstvo financí České 

republiky částkou 85,5 mil. Kč.  

 Nakládání s odpady a vodními zdroji – v oblasti nakládání s odpady je cílem 

podniku omezení jejich produkce a bezpečná manipulace. OKD respektuje veškerá nařízení 

týkající se využití, recyklace a vypouštění vod do ekosystému.   

2.3.2 Sociální oblast 

 Personální politika – podnik přikládá lidským zdrojům velkou váhu a strategicky je 

rozvíjí. Mezi základní priority personální politiky patří důraz na bezpečnost a ochranu zdraví 

při práci, zdravotní péče, vytváření vhodných pracovních podmínek, spravedlivý systém 

odměňování, podpora rozvoje a vzdělávání zaměstnanců.  

 Systém odměňování – zaměstnancům podniku náleží spravedlivá odměna za jejich 

provedenou práci. Průměrná podniková mzda převyšuje celorepublikový průměr a fluktuace 

zaměstnanců dosáhla v roce 2011 hodnoty 1,17 % (při průměrném počtu 13 305 

zaměstnanců).  

 Odborová organizace – v podniku působí tři odborové organizace, které se udržují 

korektní vztahy s vedením podniku.  

 Outplacement – v oblasti outplacementu se podnik orientuje zejména na podporu 

aktivit bývalých zaměstnanců sdružených v hornických klubech. Kluby hornických důchodců 

čerpají od organizace dotace. 

 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci – tato oblast sociální politiky je prioritní. 

Podnik implementuje celou řadu bezpečnostních standardů, které snižují riziko pracovních 

úrazů. Efektem těchto implementací je meziroční pokles míry úrazovosti. Podporu těmto 

opatření dělají programy Bezpečné pracoviště a SAFETY 2010. Zvýšená ochrana zdraví 

zaměstnanců je také podpořena systémem preventivních lékařských prohlídek, prevencí 

vzniku nemocí z povolání a poskytováním různých rehabilitačních a rekondičních pobytů.  

 Vzdělávání - technologie využívané při těžbě kladou zvýšené nároky na kompetence 

pracovníků. Jejich vzdělávání se tak stává jednou z priorit podniku. Organizace provozuje 

vlastní Centrální vzdělávací středisko OKD a spolupracuje s řadou středních a vysokých škol.  

 Systém sběru nápadů – spočívá ve sběru nápadů na inovace a zlepšení 

od zaměstnanců. Každý navrhovatel, jehož nápad bude realizován, má nárok na finanční 

odměnu. 
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 Místní komunita – rozvoj místní komunity je v podniku zajištěn především 

prostřednictvím aktivit Nadace OKD. Podnik pak sponzoruje také různé kulturní, sportovní 

a vzdělávací akce. Prostřednictvím sponzoringu byla místní komunita v roce 2011 podpořena 

částkou 35 miliónů korun.  

 Nadace OKD – je jednou z největších nadací v České republice. Podporuje neziskové 

organizace, volnočasové aktivity, kulturní vyžití a životní prostředí. Granty směřují především 

do oblasti Moravskoslezského kraje. Od roku 2008 věnovala na podporu projektů částku přes 

240 miliónů korun.  

2.3.3 Ekonomická oblast 

 Program poctivého podnikání – pravidla poctivého podnikání přebrala OKD od své 

mateřské společnosti. Tento standard eliminuje rizika vzniku nekalého soutěžního jednání 

a představuje nulovou toleranci vůči úplatkům a korupčnímu jednání.  

 Etický kodex – k plnění etického kodexu se zavazují zaměstnanci podniku OKD. Jeho 

obsah vychází z etického kodexu NWR. 

2.4 Komparace 

Obsah programů společenské odpovědnosti v komparovaných podnicích je různý 

a odpovídá individuálním charakteristikám podniku. Následující tabulky zobrazují přehled 

jednotlivých faktorů pro komparaci. Jedná se o stěžejní části jednotlivých oblastí CSR. 

Každému z podniků byl na základě subjektivního ohodnocení přiřazen určitý počet bodů 

v mezích 1 - 3, tedy nejlepší – nejhorší v dané oblasti. Na základě bodového ohodnocení 

došlo k sestavení pořadí jednotlivých podniků – jak u jednotlivých oblastí, tak i k celkovému 

počtu získaných bodů.  

První tabulka udává přehled základních informací o podniku. Jedná se o průmyslové 

podniky z Moravskoslezského kraje. Podniky jsou také charakteristické větším počtem 

zaměstnanců a tím, že mají mateřskou společnost. 
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Tabulka 2.1 Komparace - informace o podniku 

Komparace – informace o podniku 

 ArcelorMittal Třinecké železárny OKD 

Předmět primární činnosti Výroba železa a oceli Výroba železa a oceli Produkce černého uhlí 

Počet zaměstnanců (rok 2011) 41777 5943 13303 

Mateřská společnost ArcelorMittal Moravia Steel NWR 

 

2.4.1 Environmentální oblast 

V environmentální oblasti dochází ke komparaci v základních vybraných oblastech. 

V rámci těchto aktivit dopadla nejlépe společnost Třinecké železárny, která klade důraz 

na environmentální řízení a také například pořádá rekultivační projekty (na rozdíl od jiných 

komparovaných společností). Nejméně úspěšná je v rámci srovnání společnost OKD, která 

dosahuje lepších výsledků pouze v rámci programů na úsporu energií a úspory vodních 

zdrojů. ArcelorMittal Ostrava získal v rámci komparace environmentálních aktivit druhou 

pozici. Kvalitních výsledků dosahuje v oblasti využívání recyklovaného materiálu 

a investicích do ekologických opatření.  

 

Tabulka 2.2 Komparace - environmentální oblast 

Komparace – informace o podniku 

 ArcelorMittal Třinecké železárny OKD 

Systém environmentálního řízení 2 1 3 

Úspory energií 3 1 2 

Úspory vodních zdrojů 3 1 2 

Využití recyklovatelných materiálů 1 2 3 

Odpadové hospodářství 2 1 3 

Investice do ekologických opatření 1 2 3 

Celkový počet bodů 12 8 16 

 

2.4.2 Ekonomická oblast 

V rámci ekonomické oblasti došlo ke srovnání čtyř základních kritérií. Důvodem nízkého 

počtu je zejména skutečnost, že podniky působí na trzích B2B a zpravidla neprodávají svoje 

produkty koncovým zákazníkům. V oblasti spotřebního zboží se klade důraz na odpovědnost 

v rámci různých reklamních a marketingových aktivit apod. U výrobků srovnávaných 
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podniků tyto aktivity nejsou rozhodující. Nejlépe se v této oblasti společenské odpovědnosti 

daří společnosti ArcelorMittal Ostrava – zde dosáhla horšího výsledku pouze v oblasti 

existence etického kodexu. Nejhůře byla hodnocena společnost Třinecké železárny. Druhé 

místo patří společnosti OKD. 

 

Tabulka 2.3 Komparace - ekonomické prostředí 

Komparace – ekonomické prostředí 

 ArcelorMittal Třinecké železárny OKD 

Transparentnost podnikání 1 3 2 

Produktová politika 1 3 2 

Etický kodex 2 3 1 

Rovnoprávnost a lidská práva 1 2 3 

Celkový počet bodů 5 11 8 

2.4.3 Sociální oblast 

V sociální oblasti výrazně zaostávají Třinecké železárny, které mají nejhorší možné 

ohodnocení, téměř ve všech oblastech. Nejlépe dopadla společnost ArcelorMittal Ostrava, 

která dosáhla menší úspěšnosti pouze u firemní filantropie a podpory projektů v místní 

komunitě. Tato oblast je ovšem velmi složitá pro komparaci, protože například u nefinančního 

ohodnocení jsou poskytované benefity na velmi podobné úrovni.  

 

Tabulka 2.4 Komparace - sociální prostředí 

Komparace – sociální prostředí 

 ArcelorMittal Třinecké železárny OKD 

Firemní filantropie 2 3 1 

Podpora vzdělání v místní komunitě 1 3 2 

Podpora projektů v místní komunitě 2 3 1 

Dobrovolnictví 1 3 2 

Finanční ohodnocení zaměstnanců 1 3 2 

Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců 1 3 2 

Nefinanční ohodnocení zaměstnanců 1 2 3 

Outplacement 1 3 2 

Celkový počet bodů 10 23 15 
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Měření CSR 

Všechny podniky věnují pozornost měření dopadů svých CSR aktivit na jednotlivé 

oblasti. Některé používají pro měření spíše kvalitativní ukazatele – například počet osob, 

které se zapojí do prospěšných projektů apod. V některých oblastech aplikace CSR ani jiný 

způsob, nelze použít. Nicméně například u environmentální oblasti se využívají převážně 

kvantitativní údaje a pokrok (změnu) může podnik sledovat a vyhodnocovat. Tato praxe 

je dobře nastavena v ArcelorMittal Ostrava. Podniky jsou držitelé různých certifikačních 

osvědčení o aplikaci společensky odpovědných procesů v řízení.  

 

Reporting CSR 

V rámci reportingu vydává komplexní CSR zprávu pouze společnost ArcelorMittal. 

Aktivity společnosti OKD jsou součástí souhrnné CSR zprávy její mateřské společnosti New 

World Resources. Třinecké železárny vydávají CSR report pouze pro oblast svojí 

environmentální politiky. Další informace o aktivitách společenské odpovědnosti podniky 

komunikují prostřednictvím svých webových stránek.  

 

Celkové zhodnocení 

V rámci porovnání se jako nejvíce společensky odpovědný podnik jeví ArcelorMittal 

Ostrava, který je následován OKD. Špatné umístění Třineckých železáren nemusí znamenat, 

že podnik neprovádí společensky odpovědné aktivity v dané oblasti. Důvodem může být 

například i špatný způsob informování o aktivitách (nejsou dostatečně reportovány nebo 

měřené). Některé posuzované aktivity jsou si velmi podobné a nelze jednoznačně určit, který 

podnik si v dané oblasti vede nejlépe.  
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2.5  Kritické zhodnocení poznatků 

Tato práce se zaměřila na porovnání konceptů společenské odpovědnosti v průmyslových 

podnicích v Moravskoslezském kraji. Vybrané společnosti hrají významnou úlohu 

v podnikatelském prostředí na tomto území. A jejich význam často překračuje hranice kraje 

a celé České republiky. Například ArcelorMittal patří mezi největší zaměstnavatele a plátce 

daní v České republiky. A na trhu hutního průmyslu mu patří vedoucí postavení. Tisíce 

pracovníků zaměstnávají i ostatní dvě společnosti. Porovnání společensky odpovědných 

programů právě u těchto podniků napomůže k identifikaci postavení CSR v celém kraji. 

Veřejná správa v Moravskoslezském kraji plně podporuje koncepci společenské 

odpovědnosti, protože si plně uvědomuje její význam. A sama nedisponuje zdroji, které 

mohou výrazně zlepšit životní a sociální prostředí v kraji. Musí se proto spoléhat 

na dobrovolné závazky podniků ke společensky odpovědnému chování. Negativní dopady 

podnikatelské činnosti na okolí jsou tímto alespoň zčásti eliminované. Tyto velké podniky 

také mohou podporovat šíření osvěty o společenské odpovědnosti a přispět k rozšíření CSR 

i mezi menšími a středními podniky v kraji (dodavateli). Společensky odpovědným aktivitám 

se v podnicích věnují konkrétní řídící pracovníci, kteří tuto oblast spravují na základě 

pověřený managementu podniku. U společností, které vlastní nadnárodní společnost, 

se dá program CSR označit za propracovanější.  

Společenská odpovědnost podniků se stává součástí systému řízení v mnoha velkých 

i středních podnicích. Tento koncept aplikují zejména organizace, jejichž cenné papíry jsou 

obchodovatelné na burzách. Společenská odpovědnost podniku jasně naznačuje investorům, 

že podnik přijímá procesy, které eliminují riziko nežádoucího chování a s tímto spojené 

poškození pověsti. Přijetí systému měření společenské odpovědnosti může podnik upozornit 

na řadu problémů, které si například předtím neuvědomoval, nebo je nezaznamenal. 

Podnikům se aplikace společenské odpovědnosti vyplácí – implementace dobrovolných 

sociálních, ekonomických a environmentálních CSR aktivit do podnikových procesů 

představuje možnost pro získání konkurenční výhody a posílení konkurenceschopnosti. 

Nedílnou součástí společenské odpovědnosti je i firemní filantropie, která se orientuje 

na podporu místní komunity. Komparace prokázala, že ke společenské odpovědnosti patří 

ve větších firmách, i zřízení podnikové nadace, která podporuje různé neziskové projekty. 

Nadace se stávají účinným nástrojem, který podporuje efektivně místní komunity. Přínosy 

aplikace společenské odpovědnosti jsou značné a vyskytují se jak na straně podniku, tak 

i na straně zájmových skupin. Iniciativa vedoucí k podpoře společenské odpovědnosti 
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je žádoucí a nesmí být opomíjena. Stejně tak by měla každá organizace společenskou 

odpovědnost brát jako svůj závazek vůči svému okolí a dodržovat základní principy etického 

a morálního chování nad rámec platné legislativy. Společenská odpovědnost stojí na principu 

dobrovolnosti. Tento princip je velmi důležitý, protože dobrovolný závazek k respektování 

pravidel společenské odpovědnosti výrazně zvyšuje image podniku (více než přijetí 

povinného závazku). Často se navíc podnik zavazuje k jednání nad rámec zákonných norem. 

Tedy nahrazuje úlohu státu a vytváří prostor pro zajištění trvale udržitelného rozvoje.  

Práce prokázala, že efektivní společenská odpovědnost cílí na klíčové zájmové skupiny 

a přináší jim přidanou hodnotu. Zaměstnanci mohou v rámci společensky odpovědného 

chování čerpat řadu výhod a zároveň pracují v podniku, který je oproti konkurentům 

prestižnější. Přístup k zaměstnancům patří mezi klíčové oblasti společenské odpovědnosti. 

Analyzované podniky respektují důležitost zaměstnanců pro rozvoj podniku a v rámci aktivit 

CSR jim poskytují řadu benefitů nad rámec legislativních opatření. Tyto benefity 

zaměstnance podněcují nejen k osobnímu růstu, ale i k dobrovolnické činnosti, která rozvíjí 

celou místní komunitu. Místní komunita těží z podpory podniků, která směřuje do oblasti 

neziskových projektů, vzdělávání, rekultivace prostředí apod. Veřejná správa získává 

přidanou hodnotu ve spolupráci s podnikem, který podporuje veřejně prospěšné projekty 

a veřejný neziskový prostor.   

Klíčovou součástí konceptu společenské odpovědnosti jsou jeho jednotlivé dílčí oblasti, 

které se nazývají pojmem triple bottom line. Jedná se o prioritní součásti společenské 

odpovědnosti usnadňující aplikaci CSR a její vyhodnocení. Obsahem je environmentální 

oblast, sociální oblast a ekonomická oblast. V rámci implementace konceptu by se měl podnik 

snažit nalézt optimální poměr mezi těmito oblastmi. Přínosem nalezení tohoto poměru 

je vytvoření kvalitního programu společenské odpovědnosti, který přináší podniku řadu 

výhod zmíněných v této práci. Každá organizace se v rámci tvorby konceptu musí orientovat 

na vlastní specifické a individuální charakteristiky. A z těchto pak vycházet při tvorbě 

samotného konceptu. Efektivní CSR program se vyznačuje transparentností a obsáhlostí 

(důrazem na všechny složky triple bottom line). Tato práce potvrdila, že se právě 

transparentnost stává důležitým pojmem v oblasti společenské odpovědnosti.  

Přínosem této práce bylo určení přístupu moravskoslezských průmyslových podniků 

k realizaci společenské odpovědnosti. Podrobnější analýza umožnila nalezení základních 

nedostatků v aplikaci tohoto principu u zmíněných podniků. Následně bylo možné určit tyto 

opatření ke zlepšení: 
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Obsáhlejší reporting ve formě specializované zprávy o společenské odpovědnosti – 

kromě ArcelorMittal nereportují komparované společnosti formou specializované CSR 

zprávy. Výsledky jejich společensky odpovědných aktivit pak mohou být pro některé 

zástupce zájmových skupin nepřehledné a jen stěží dohledatelné. Stejně tak nejsou 

zveřejňované konkrétní kvantitativní údaje v některých oblastech. Celkově se však dá, přístup 

analyzovaných podniků ke společenské odpovědnosti, označit za velmi pozitivní.  
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Závěr 

Společenská odpovědnost podniku nabízí vhodný způsob reakce podniku na dopady svojí 

podnikatelské činnosti. Cílem práce bylo provedení analýzy dodržování principů společenské 

odpovědnosti u průmyslových podniků v Moravskoslezském kraji. Teoretická část práce 

se věnovala popisu základních pojmů spojených s problematikou společenské odpovědnosti 

v podniku. Pozornost byla věnována především shrnutí základních přínosů společenské 

odpovědnosti podniku. Environmentální, sociální a ekonomická oblast společensky 

odpovědných podniků je nedílnou součástí celého konceptu. Čerpáno bylo zejména 

z odborných publikací zabývajících se problematikou společenské odpovědnosti (včetně 

cizojazyčných zdrojů).  V rámci praktické části byla představena důležitost průmyslu pro celý 

Moravskoslezský kraj. Průmyslové podniky zde hrají důležitou roli a výrazně se podílí 

na ekonomické výkonnosti celého kraje. Zároveň jsou dopady jejich podnikání na kraj 

hodnocené negativně - a to z důvodu špatného stavu životního prostředí v tomto kraji. 

Vybrané podniky patří v rámci Moravskoslezského kraje mezi největší, a proto je jejich dopad 

na okolí velký. Právě jejich společenská odpovědnost může ostatním menším podnikatelským 

subjektům ukázat „cestu“ k aplikaci principů CSR.  

Pro komparaci došlo k výběru společnosti ArcelorMittal Ostrava, Třinecké železárny 

a OKD. Odpovědný přístup ke svému okolí zaujímají všechny analyzované společnosti. 

Pozitivně, lze také hodnotit skutečnost, že k aplikaci společenské odpovědnosti přistupují jako 

ke komplexnímu systému, který zvyšuje jejich hospodářskou výkonnost. Analýza společenské 

odpovědnosti u průmyslových podniků v Moravskoslezském kraji potvrdila, že společenská 

odpovědnost eliminuje negativní dopady průmyslového podnikání na Moravskoslezský kraj 

(alespoň zčásti). Pro všechny analyzované společnosti je charakteristický zájem 

o společenskou odpovědnost a její aplikace je u nich podnikatelskou prioritou. Potvrdila 

se tak skutečnost, že implementace CSR je spíše záležitostí velkých podniků. Motivem pro 

zavedení konceptu byla u společností především nutnost reagování na negativní dopady své 

činnosti a především požadavky mateřských podniků, které aplikaci vyžadují. Tyto mateřské 

podniky působí na globálních trzích, které již pokládají společenskou odpovědnost 

za samozřejmost. 

Pozornost je v podnicích věnována i firemní filantropii, která tvoří nedílnou součást 

aktivit pro podporu místní komunity. V této oblasti se nejvíce daří podniku OKD, který 

zřizuje vlastní nadaci podporující neziskové organizace. Nadace OKD je významnou součástí 

neziskové komunity v Moravskoslezském kraji. V oblasti reportingu kvantitativních 
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i kvantitativních údajů, lze jako nejlepší vyhodnotit reporting společnosti ArcelorMittal, která 

reportuje svoje pokroky veřejně na základě podložených a změřených údajů. Také 

z komparace jednotlivých oblastí vychází nejlépe právě tato společnost. V žádném případě, 

ale nelze podcenit, ani přístup ostatních dvou podniků. Tento je velmi profesionální 

a propracovaný. Portfolio prováděných společensky odpovědných činností je široké. Dobrá 

úroveň aktivit CSR a viditelné výsledky výrazně napomáhají místní komunitě a mohou také 

motivovat ostatní menší podniky k přijetí konceptu společenské odpovědnosti.  
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Seznam použitých cizích slov a přiblížení pojmů 
 

 Benchmarking – je systematický a průběžný proces měření, proces neustále 

porovnávající procesy organizace s podnikatelskými špičkami, s cílem získat informace, které 

pomohou organizaci přijmout opatření pro zlepšení její výkonnosti. 

 CSR – Corporate Social Responsibility – Společenská odpovědnost firem. 

 Filantropie – aktivity, které vedou k vědomé podpoře druhých osob nebo institucí 

(převážně neziskových organizací). 

 Implementace CSR – fáze včlenění zásad společenské odpovědnosti do každodenního 
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 Komparace – z lat. comparare, srovnávat. 
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to vše na dobrovolné bázi. 
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pomoci. 
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 Reporting –součást informačního systému podniku, kdy je na základě přehledných 

podkladů správně interpretován stav splečnosti. 

 Stakeholders – klíčové zájmové skupiny, všechny instituce, organizace či osoby, které 

mají vliv na chod podniku nebo jsou fungováním podniku ovlivněni. 

 Triple bottom line – pojem označující tři základní pilíře společenské odpovědnosti 

firem (CSR). 

 

  


