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ABSTRAKT 

V diplomové práci se věnuji problematice společenské odpovědnosti. V teoretické části 

popisuji komplexní podnikovou integraci. Dále definuji společenskou odpovědnost a popisuji 

její historii a pilíře. Zaměřím se také na implementaci společenské odpovědnosti. Následně 

detailně zpracuji metody hodnocení společenské odpovědnosti. 

V praktické části analyzuji a upravuji dotazníky pro Cenu hejtmana kraje za společenskou 

odpovědnost. Jako další krok realizuji hodnocení společenské odpovědnosti ve firmě 

TROJEK a.s. pomocí stávajících a upravených dotazníků a navrhnu pro firmu zlepšení. 

KLÍČOVÁ SLOVA 

Společenská odpovědnost organizací; stakeholders; komplexní podniková integrace; 

implementace; hodnocení; TROJEK a.s.; Cena hejtmana kraje za společenskou odpovědnost. 

ABSTRACT 

In the thesis I deal with the issues of corporate social responsibility. In theoretical part I 

describe complex company integration. I also define corporate social responsibility and 

describe its history and pillars. I also focus on implementation of corporate social 

responsibility. Then I process in details the methods of evaluation of corporate social 

responsibility. 

In practical part I analyse and adjust questionnaires for „Cena hejtmana kraje za společenskou 

odpovědnost“ (The Regional Council President´s Award for Corpotate Social Responsibility). 

As the next step I realize evaluation of corporate social responsibility in the company 

TROJEK a.s. with current as well as adjusted questionnaires and suggest improvements for 

the company. 

KEYWORDS 

Corporate Social Responsibility; Stakeholders; Complex Company Integration; 

Implementation; Evaluation; TROJEK a.s.; Cena hejtmana kraje za společenskou 

odpovědnost (The Regional Council President´s Award for Corporate Social Responsibility). 
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ÚVOD 

Problematiku společenské odpovědnosti jsem si pro zpracování diplomové práce vybral proto, 

že se jedná o moderní trend v oblasti managementu, který se stává nezbytnou složkou řízení 

organizací.  

Z mnohých průzkumů a studií vyplývá, že veřejnost od organizace odpovědné chování 

očekává. Je také zřejmé, že odpovědné a etické chování ovlivňuje postavení organizací na 

trhu, jejich konkurenceschopnost a v neposlední řadě i zisk. Nejen potenciální zákazníci, ale i 

obchodní partneři, zaměstnanci a jiní stakeholdeři se zajímají o to, jak se organizace chová ke 

svému okolí.  

V současné době existuje celá řada organizací, které se profilují jako společensky odpovědné 

a tvrdí, že přijaly aspekty společensky odpovědného chování do své firemní kultury. Bohužel 

ne všechny organizace si vykládají koncept společenské odpovědnosti správným způsobem a 

vidí za ním něco, co ve skutečnosti není. Například některé organizace si pod pojmem 

společenská odpovědnost představují pouze filantropické aktivity.  

K tomu, aby koncept společenské odpovědnosti byl organizacemi správně pochopen a 

implementován, slouží řada publikací a vzdělávacích kurzů, které mohou zástupci organizací 

absolvovat a získané informace a znalosti dále šířit a uplatňovat ve vlastní organizaci. 

Jako zpětná vazba pro zjištění, zda se organizace řídí konceptem společenské odpovědnosti 

správným způsobem, byla vyvinuta celá oblast hodnocení společenské odpovědnosti 

organizací. Výsledky hodnocení mohou sloužit jak samotné organizaci, jako podklad pro další 

zlepšování, tak jako určitá forma prezentace společenské odpovědnosti organizace svým 

stakeholderům. 

Cílem diplomové práce bude analyzovat stávající dotazník, který slouží pro hodnocení 

společenské odpovědnosti v rámci Ceny hejtmana Moravskoslezského kraje za společenskou 

odpovědnost, navrhnout a realizovat zlepšení stávajícího dotazníku a zpracovat nový 

dotazník. Dále bude provedeno hodnocení společenské odpovědnosti pomocí obou dotazníků 

ve firmě TROJEK a.s., dotazníky budou vyhodnoceny, porovnány dosažené výsledky a 

navržena nápravná opatření. 
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Teoretická část 

1  CSR V KONTEXTU KOMPLEXNÍ PODNIKOVÉ INTEGRACE 

Kvalita je v dnešní době chápána jako otázka přežití organizací v ostré konkurenci. Zavádění 

systému managementu kvality, jako nástroje řízení organizací, je tedy samozřejmostí. Stejně 

tak zcela běžně organizace zavádějí systémy environmentálního managementu a 

managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Existují však i neméně důležité oblasti 

managementu, kterými by se organizace měly zabývat a integrovat jejich požadavky a 

doporučení do svých systémů managementu. [1] 

1.1  IMS (Integrovaný manažerský systém) 

Každá organizace je velmi často vysoce organizovaný a komplikovaný systém (technologie, 

výrobní procesy, informační toky, personál, vstupy, výstupy atd.). Každý sebemenší výkyv a 

jakákoliv nestabilita se výrazně projeví především v kvalitě, následně pak často i v 

problémech ekologických a potažmo i v bezpečnosti práce. Souvislosti mezi kvalitou, 

životním prostředím a bezpečností jsou více než zřejmé. Nevyhovující kvalita produkce, 

environmentální problémy, riziko havárií a pracovních úrazů mají ve své podstatě společnou 

příčinu, kterou je míra neuspořádanosti, chaosu a náhodnosti. Proto je trvalou snahou tyto 

příčiny v podnikovém prostředí minimalizovat, a to především zaváděním co nejúčinnějších 

systémů managementu. Kvalitní systém by měl organizovat, zjednodušovat a poskytovat 

jistou míru uspořádanosti a stability. [10] 

Pokud organizace spojí a integruje požadavky QMS (systému managementu kvality), EMS 

(systému environmentálního managementu), OH/SMS (systému managementu bezpečnosti a 

ochrany zdraví při prácí - BOZP) do jednotného systému managementu, vznikne tzv. 

integrovaný manažerský systém (IMS) viz Obr. 1. [1] 

 



 

IMS je nezbytností pro zabezpe

skutečnost, že celek je více než prostý sou

částmi jsou sami o sobě také podstatnou 

vyžadována i současnými celosv

Síla systémových přístupů je

OHSAS 18001, jejichž postup zavád

Demingově cyklu PDCA. [

Integrovaný přístup předpokládá postupnou harmonizaci dokument

přinést řadu výhod. Mezinárodn

nezbytných kroků v organizaci a zjednodušit organiza

organizací, které již mají funk

vytvářet systém nový, ale již existující lze s p

rozšířit o nové aspekty a požadavky.

1.2  Komplexní podniková integrace

Základem efektivního rozvoje organizací je um

jejich tvůrčích aktivit, schopností a dovedností. P

při inovacích, nebo při vývoji zcela nového produktu, již ale není zcela dosta

pouze otázky kvality, životního prost

působící na konkrétní procesy. 
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Obr. 1 Integrovaný manažerský systém 

 

pro zabezpečení synergického účinku, jehož základním poznáním je 

nost, že celek je více než prostý součet jeho částí, protože i vztahy mezi jednotlivými 

ě také podstatnou součástí celku. Tvorba IMS v organizacích je 
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ziskovost a image, musí do svého manažerského systému integrovat i požadavky z dalších 

oblastí managementu jako je:  

• řízení znalostí;  

• risk management;  

• ochrana a bezpečnost dat a informací;  

• řízení aktiv;  

• řízení lidských zdrojů; 

• společenská odpovědnost organizací a další. [1; 10] 

Na všechny tyto systémy managementu je potřeba nahlížet jako na spolu těsně související 

systémy a klást je na společný základ. Stěžejním předpokladem úspěšnosti takových řešení v 

podnikovém prostředí je opět synergie. Dalším předpokladem úspěšnosti je stávající systémy 

rozvíjet a neustále zlepšovat, a pokud je to potřeba doplňovat o nové systémy.[1; 6; 10] 

1.3  Technická normalizace v kontextu komplexní podnikové integrace 

Pro podporu organizací při integrování již zmíněných oblastí a jejich požadavků do svých 

systémů managementu, slouží řada technických norem a modelů, které jsou dobrovolné. 

Výčet v Tab. 1 není vyčerpávající, ale pouze orientační. Vynechám technické normy týkající 

se společenské odpovědnosti organizací, kterými se budu detailně zabývat v kapitole 4.  

Tab. 1 Technická normalizace v kontextu komplexního managementu [1; 2; 10; 21;  22; 23] 

OBLAST MANAGEMENTU 

Kód a název technické normy Poznámka 

MANAGEMENT KVALITY 

ČSN EN ISO 9001:2009 - Systémy 
managementu kvality - Požadavky 

V této normě jsou specifikovány požadavky na systém 
managementu kvality v případech, kdy organizace potřebuje 
prokázat svoji schopnost trvale poskytovat produkt, který 
splňuje požadavky zákazníka a příslušné požadavky předpisů a 
kdy má v úmyslu zvyšovat spokojenost zákazníka, a to efektivní 
aplikací systému, včetně procesů pro jeho neustálé zlepšování. 
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ČSN EN ISO 9004:2010 - Řízení 
udržitelného úspěchu organizace - 
Přístup managementu kvality 

Norma poskytuje návod sloužící jako podpora dosahování trvale 
udržitelného úspěchu jakékoli organizace působící v neustále se 
měnícím prostředí. Poskytuje širší pohled na systémy 
managementu kvality než norma ISO 9001 a podrobněji 
rozpracovává některá dílčí témata, jako například management 
znalostí a inovace. Součástí normy je i tabulka pro 
sebehodnocení organizace vzhledem k různým úrovním 
vyspělosti systému managementu kvality. 

EFQM Model Excelence 2010 - 
Cesta k trvalé úspěšnosti organizací  

EFQM (European Foundation for Quality Management) je 
správcem EFQM Modelu Excelence. Model nabízí osm 
základních koncepcí excelence, vymezených pomocí důsledného 
procesu, který zahrnoval benchmarking v celosvětovém měřítku 
obsáhle pátrající po vznikajících trendech managementu, a v 
neposlední řadě pomocí řady rozhovorů s vrcholovými 
manažery z průřezových odvětví působících v celé Evropě. 
Každá z koncepcí je sama o sobě důležitá, avšak maximálního 
přínosu se dosáhne v případě, že je organizace dokáže všechny 
začlenit do své kultury. 

ENVIRONMENTÁLNÍ MANAGEMENT 

ČSN EN ISO 14001:2005 - 
Systémy environmentálního 
managementu - Požadavky s 
návodem pro použití 

Norma specifikuje požadavky na systém environmentálního 
managementu tak, aby organizaci umožnila vytvořit a zavést 
politiku a stanovit cíle, které zahrnou požadavky právních 
předpisů a jiné požadavky, které se na organizaci vztahují a 
informace o významných environmentálních aspektech. Týká se 
těch environmentálních aspektů, které organizace identifikovala 
a které může řídit a těch, na které může mít vliv. Norma sama o 
sobě nestanovuje specifická kritéria environmentálního profilu. 

ČSN ISO 14004:2005 - Systémy 
environmentálního managementu - 
Všeobecná směrnice k zásadám, 
systémům a podpůrným metodám 

Norma popisuje prvky systému environmentálního 
managementu a poskytuje organizacím návod pro vytvoření, 
zavedení, udržování a zlepšování systému environmentálního 
managementu. Takový systém může zásadně zlepšit schopnost 
organizace předvídat, identifikovat a řídit interakce s životním 
prostředím, dosahovat environmentální cíle a zajistit, aby byly 
soustavně ve shodě s příslušnými požadavky právních předpisů 
a dalšími požadavky, kterým organizace podléhá. Pro 
ilustrativní účely jsou v normě uvedeny příklady a možné 
přístupy. 

EMAS (Environmental Management 
Audit Scheme) 

Nástroj, který pozitivně motivuje organizace k odpovědnému 
přístupu a ke zlepšování environmentální výkonnosti nad rámec 
legislativních požadavků. Byl zřízen Evropskou unií, za účelem 
zjišťování a sledování vlivu činností organizací na životní 
prostředí a zveřejňování informací formou jednotlivých 
environmentálních prohlášení. Představuje aktivní přístup 
podniku ke sledování, řízení a postupnému snižování dopadů 
činností organizace na životní prostředí. Lze říci, že EMAS 
rozšiřuje systém ISO 14001, zejména z pohledu 
transparentnosti, kdy organizace se zavedeným systémem dle 
EMAS je povinna zveřejňovat environmentální prohlášení a 
otevřeně diskutovat s veřejností a dalšími stakeholdery. 
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MANAGEMENT BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 

ČSN OHSAS 18001:2008 - 
Systémy managementu bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci - 
Požadavky 

Tato norma specifikuje požadavky na systém managementu 
BOZP. Hlavním cílem této normy je podpořit a propagovat 
správnou praxi v oblasti BOZP. Implementace této normy 
umožní organizaci systematické přípravy a zavedení politiky a 
cílů, které budou brát v úvahu nejen požadavky právních 
předpisů, ale i rizika v oblasti BOZP. 

Bezpečný podnik 

Program Bezpečný podnik má za cíl především zvýšit úroveň 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, včetně ochrany životního 
prostředí, docílit tím zároveň i vyšší úrovně kultury práce a 
pracovní pohody a vytvořit podmínky pro zavedení IMS. 

MANAGEMENT OCHRANY A BEZPEČNOSTI DAT A INFORMACÍ 

ČSN ISO/IEC 27001:2006 - 
Informační technologie - 
Bezpečnostní techniky - Systémy 
managementu bezpečnosti informací 

Norma poskytuje doporučení jak aplikovat vybraná opatření v 
rámci procesu ustavení, provozu, údržby a zlepšování systému 
managementu bezpečnosti informací (ISMS) v organizaci. 

ČSN ISO/IEC 27005:2009 - 
Informační technologie - 
Bezpečnostní techniky - Řízení rizik 
bezpečnosti informací 

Tato mezinárodní norma poskytuje doporučení pro řízení rizik 
bezpečnosti informací v rámci organizace, podporuje obecný 
koncept specifikovaný v ISO/IEC 27001 a je strukturována, aby 
dostatečně podporovala implementaci informační bezpečnosti 
založené na přístupu řízení rizik. Nicméně tato mezinárodní 
norma nenabízí konkrétní metodiku pro řízení rizik bezpečnosti 
informací. Záleží jen na organizaci, jaký přístup k řízení rizik 
zvolí. 

MANAGEMENT LIDSKÝCH ZDROJŮ 

ČSN ISO 10015:2001 - 
Management jakosti - Směrnice pro 
výcvik 

Tato norma poskytuje směrnice napomáhající organizacím a 
jejím pracovníkům při řešení otázek vztahujících se k výcviku. 
Úlohou této normy je poskytnout návod, který může napomoci 
organizaci identifikovat a analyzovat potřeby výcviku, 
navrhnout a naplánovat výcvik, poskytnout výcvik, vyhodnotit 
závěry z výcviku a monitorovat a zlepšovat proces výcviku, aby 
dosáhla svých cílů. V normě je zdůrazněn podíl výcviku na 
neustálém zlepšování. Norma má napomoci organizacím, aby se 
jejich výcvik stal efektivnější a účinnější investicí. 

IIP (Investors in People) 

Tento dokument nemá charakter normy, je volně dostupný, 
propojuje všechny prvky řízení lidských zdrojů od vzdělávání 
přes systémy personální politiky, až po komunikaci 
strategických cílů. 
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1.4  Stakeholders 

Nezbytným projevem úspěšného fungování komplexní podnikové integrace v organizaci je 

dobrovolné přistoupení na komunikaci a spolupráci komunikaci s tzv. zainteresovanými 

stranami, pro které se často používá označení stakeholders. „Jsou to všechny osoby, instituce 

či organizace, které mají přímo nebo nepřímo vliv na chod podniku, nebo jsou naopak jeho 

aktivitami ovlivňovány." Jiná definice uvádí, že „stakeholdeři jsou organizace nebo osoby, jež 

mají jeden nebo několik zájmů na jakémkoli rozhodnutí nebo aktivitě organizace."  [2; 5; 12] 

Mezi stakeholdery můžeme zařadit například zákazníky, akcionáře, zaměstnance, sousedící 

komunitu, dodavatele, obchodní partnery, zástupce státní správy a samosprávy, odbory, 

nevládní organizace, média a další. [2; 5] 

1.4.1  Stakeholder Engagement 

Stakeholder Engagement (zapojení stakeholderů) je zastřešující termín, který pokrývá celé 

spektrum úsilí organizací pochopit a zapojit stakeholdery do svých činností a rozhodnutí. 

Zapojení stakeholderů může pomoci organizaci efektivněji dosahovat svých taktických a 

strategických cílů. [19] 

Zapojení stakeholderů se provádí pomocí čtyř metod: 

• Komunikace - sdílení informací, vzdělávání zaměstnanců, webové stránky, firemní 

brožury, podávání zpráv apod. 

• Konzultace - dotazníková šetření, hodnocení spokojenosti zaměstnanců, online diskusní 

fóra a nonstop poradenství. 

• Dialog - poradní výbor, summity s vedením organizace a virtuální připojení přes intranet a 

internet. 

• Partnerství - joint venture, projekty trvale udržitelného rozvoje a spojenectví. [19] 

Dle ČSN ISO 26000:2011 zapojení stakeholderů obsahuje aktivity, které jsou prováděny za 

účelem vytvoření možnosti vést dialog mezi organizací a jedním nebo více stakeholdery s 

cílem získat informační základ pro rozhodování organizace. [12] 
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2  OBECNÝ ÚVOD K PROBLEMATICE CSR  

Anglický akronym CSR je ve většině odborných textů vysvětlován jako zkrácení pojmosloví 

Corporate Social Responsibility, v překladu společenská odpovědnost organizací. Existují 

však ještě další možnosti anglického slovního vyjádření zkratky CSR. 

2.1  Definice CSR  

CSR je v současnosti jednoznačně chápána jako iniciativa, která je založena na dobrovolnosti 

a nemá žádné přesné vymezení hranic své působnosti. Pro pojem CSR neexistuje žádná 

jednotná celosvětová definice a jak se zdá, změna je v nedohlednu. Je tím dán prostor široké 

diskuzi i velmi širokému chápání a interpretaci tohoto komplexního konceptu. V důsledku 

toho existuje celá řada definic a přístupů k vymezení CSR. Uvedu některé z nich, které se v 

průběhu let vyvinuly a nejvýstižněji charakterizují společenskou odpovědnost. [2; 3] 

 „Společenská odpovědnost organizací je dobrovolné integrování sociálních a ekologických 

hledisek do každodenních firemních operací a interakcí s firemními stakeholders.“ Zelená 

kniha Evropské unie. [18] 

„Společenská odpovědnost organizací je dobrovolné integrování sociálních a ekologických 

hledisek do každodenních operací organizace v interakci s firemními stakeholders. Princip 

zahrnutí sociálních a environmentálních hledisek do strategie organizace (u firmy- vedle 

primární orientace na vytváření zisku) se nazývá trojí zodpovědností.“ Národní program 

posuzování shody systému managementu společenské odpovědnosti využívá definici 

uvedenou v Zelené knize a rozšiřuje ji. [13] 

 „Společenská odpovědnost je odpovědnost organizace za dopady jejích 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 a 

• je integrováno v rámci celé organizace a uplatňováno v jejích vztazích.“ ČSN ISO 

26000:2011. [12] 
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„Společenská odpovědnost organizací je způsob podnikání, který odpovídá či jde nad rámec 

etických, zákonných, komerčních a společenských očekávání.“ Business for Social 

Responsibility. [3] 

„Společenská odpovědnost organizací 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. [3] 

Když se co nejvíce zjednoduší a syntetizuje definiční vymezení CSR, pak lze říci, že být 

společensky odpovědný neznamená jen plnit legislativu a řídit se pouze normami a předpisy, 

ale jedná se hlavně o to jít nad tento rámec a dodržovat základní principy, které stanovují, jak 

dobře a úspěšně podnikat, tzn. jak přinášet hodnoty celé společnosti, současně nezatěžovat 

životní prostředí a chovat se při všech svých podnikatelských aktivitách slušně a korektně. [2; 

18] 

Na CSR můžeme nahlížet dvěma způsoby: 

• jako na procesně organizační inovaci, která vede ke změně norem a forem uspořádání 

uvnitř organizace; 

• jako na inovaci institucionální, která vede ke změně společenských pravidel. [3] 

2.2  Historie CSR 

I když se CSR může jevit jako relativně nový pojem v podnikatelské sféře, literatura 

dokazuje, že koncepce společenské odpovědnosti se vyvíjí již několik desetiletí. Skutečnost, 

že terminologie se v této oblasti v průběhu doby mění, je důkazem toho, že CSR se pružně 

přizpůsobuje obchodnímu, politickému a společenskému rozvoji. Vliv globalizace a masové 

komunikace znamená, že společenská odpovědnost bude odrážet jak místní situaci, tak bude 

ovlivněna globálními trendy a změnami v mezinárodním právu. [14]    

Stručný vývoj historie CSR: 

• Počátek 20 století, Tomáš Baťa: obchodník, u kterého se, jako u jednoho z prvních, 

objevuje koncept CSR. V té době se ještě nehovořilo o společenské odpovědnosti 

organizací rodinné firmy Baťa. Tato obuvnická firma ovšem již plnila všechny 

předpoklady společenské odpovědnosti 21. století. Baťa začal s výchovou lidí, která 
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zásadně ovlivnila morálku a přístup lidí k životu i k práci. Jako třikrát zvolenému 

starostovi se Baťovi podařilo zvýšit celkovou životní úroveň ve Zlíně a jeho okolí. 

Koncepce odpovědnosti z hlediska Bati nebyla zaměřena pouze na špičkový výrobek, 

zákazníka a rozšiřování trhu, ale také na dlouhodobý rozvoj firmy, zahrnující mimo jiné i 

péči o rozvoj pracovníků a jejich rodin, počínaje zvyšováním kvalifikace, přes zdravotní 

péči a bezpečnost práce, až po sociální programy firmy, jako možnosti rekreací, 

stravování a péči o děti pracovníků. [3] 

 

• 1953, Howard R. Bowen: vydal knihu „Social Responsibilities of the Businessman“, v 

níž uvedl první definici CSR. [2] 

 

• 1960, William C. Frederick: napsal, že sociální odpovědnost znamená veřejný postoj k 

ekonomickým a lidským zdrojům společnosti a ochotě vidět využití těchto zdrojů pro 

sociální prospěch, a nejen pro dosažení úzce vymezených firemních cílů. [14]    

 

• 1979, Archie B. Carroll: navrhnul definici CSR, kterou opírá o čtyři základní pilíře, o 

kterých se mnozí dlouho domnívali, že se navzájem vylučují. Jednalo se o odpovědnost 

ekonomickou, odpovědnost legislativní (zákonnou), odpovědnost etickou a o odpovědnost 

dobrovolnou (filantropickou). V roce 1991 prezentoval model pyramidy CSR, viz Obr. 2, 

vycházející z těchto čtyř pilířů. [2] 

 

 

Obr. 2 Carrollova pyramida společenské odpovědnosti z roku 1991  
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 Ekonomická odpovědnost - Být ziskový. Základ, na kterém stojí vše ostatní. 

 Legislativní odpovědnost -  Dodržovat zákon. Zákon je pravidlo, které říká co je  

  správné a co je špatné. 

 Etická odpovědnost -  Být etický. Povinnost dělat to, co je správné a spravedlivé. 

  Zabránit újmám. 

 Filantropická odpovědnost -  Být dobrým filantropem. Přispívat komunitě a zvyšovat 

  kvalitu života. 

 

• 1984, R. Edward Freeman: formuloval stakeholderovskou koncepci, a tím propojil CSR 

se skupinou stakeholders. Tato koncepce popsala podnikovou realitu a identifikovala 

nejdůležitější stakeholdery, kteří podnik ovlivňují. [2] 

 

• 1996, Jacques Delors: inicioval vznik evropské expertní centrály (CSR Europe), jejímž 

cílem byla „pomoc podnikům dosáhnout ziskovosti, dlouhodobě udržitelného růstu a 

rozvoje lidského kapitálu tím, že zakotví CSR do svých podnikatelských zvyklostí“. [2] 

 

• 2001, Zelená kniha Evropské unie: definuje CSR a popisuje ji jako koncepci, podle 

které se organizace rozhodnou dobrovolně přispět k lepší společnosti a čistšímu životnímu 

prostředí. Cílem Zelené knihy bylo otevřít debatu o konceptu CSR a položit základy 

strategie budování CSR v rámci EU. [2; 5; 18] 

 

• Sdělení Evropské komise z roku 2002: „Corporate Social Responsibility: a Business 

Contribution to Sustainable Development“ potvrdilo teze Zelené knihy a nastolilo 

základní strategii EU v oblasti CSR. Sdělení zdůraznilo nutnost začlenit zvažování 

environmentálních a sociálních aspektů do každodenního rozhodování a chodu organizací, 

stejně jako důležitost transparentnosti. Komise potvrdila definici CSR jako dobrovolně 

přijatý způsob chování, který jde nad rámec zákonných požadavků. Koncept CSR byl 

definován jako nový nástroj k dosahování trvalé udržitelnosti a bylo zdůrazněno, že „CSR 

není volitelným doplňkem ke hlavním podnikovým aktivitám, ale jde o způsob, kterým je 

podnikání řízeno“. [5] 
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• Sdělení Evropské komise z roku 2006: tímto sdělením nastoluje komise novou strategii 

EU v oblasti CSR, vzniká „Evropská aliance pro sociální odpovědnost podniků“, 

(Aliance CSR), která má na dobrovolné bázi sdružovat evropské podniky, jež se k CSR 

samy přihlásí. [5] 

 

• Sdělení Evropské komise z roku 2011: „Obnovená strategie EU k CSR“ toto sdělení 

předkládá novou zjednodušenou definici CSR: „Odpovědnost podniků za jejich dopady na 

společnost“. Sdělení také popisuje, co organizace musí udělat k naplnění této definice. 

Stanovuje, jak podniky mohou těžit ze sociální odpovědnosti a přispět společnosti jako 

celku. Cílem sdělení je také uplatnění koncepce společenského prospěchu organizací 

(CSV, viz 2.5.4), což znamená vytvoření návratnosti investic pro akcionáře a zmírnění 

možných nepříznivých vlivů, které organizace mohou mít na společnost. [11] 

2.3  Pilíře CSR 

CSR je pojem zahrnující celou řadu aktivit, které členíme do tří základních oblastí, tzv. pilířů 

společenské odpovědnosti organizací, známých také pod zkratkou 3P (Planet, People, Profit), 

nebo také jako triple-bottom-line. Je to: pilíř environmentální, pilíř sociální a pilíř 

ekonomický, viz Obr. 3. Organizace podnikající v duchu CSR musí ctít zásady ve všech třech 

pilířích. [2; 3; 4] 

 

Obr. 3 Pilíře CSR 
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2.3.1  Pilíř ekonomický 

Základním principem existence organizace je generování zisku. S ohledem na CSR a při 

plnění požadavků kladených různými stakeholdery v oblasti ekonomické, může organizace 

posunout tento princip až ke společenskému požadavku na dosahování pozitivních 

ekonomických výsledků. Takováto organizace je pak odpovědná vůči svým akcionářům, 

podílníkům a také odpovědná za rozvoj, inovace, zodpovědné investování, budování dobrého 

jména apod. [2; 4] 

Zároveň podporou zaměstnanosti v místní lokalitě také posiluje koupěschopnost poptávky, 

což se zpětně odráží na vývoji vlastních tržeb. Ty může organizace ještě podpořit nabídkou 

zaměstnaneckých slev na své výrobky nebo služby. [2] 

Ekonomická odpovědnost rovněž zahrnuje soubor vzorů chování, které zajišťují to, že mnoho 

subjektů v ekonomickém systému nevidí volnou tržní ekonomiku a soutěž jako hrozbu, ale 

jako vhodné prostředí pro vývoj a růst. [4] 

2.3.2  Pilíř environmentální 

Organizace, aktivní v environmentální oblasti má možnost se ucházet o tendry velkých 

korporací a veřejné správy, nebo získat nové zákazníky z řad ekologicky uvědomělých 

spotřebitelů. Ekologický způsob podnikání rovněž přináší finanční úspory. Šetrné využití 

energie, prevence znečišťování, minimalizace odpadu a recyklace, vede k zefektivnění 

provozu, snížení nákladů a poskytuje i jiné výhody. [24] 

To vše je potřeba podpořit vhodnou environmentální politikou zaměřenou na úsporu energie a 

vody, minimalizaci odpadu, redukci využívání pohonných hmot a používání ekologicky 

šetrných materiálů. [24] 

Organizace by měla identifikovat všechny přímé i nepřímé aspekty životního prostředí, které 

jsou relevantní pro provádění jejich aktivit, poskytování služeb a výrobu výrobků. Následně 

minimalizovat svůj negativní dopad na životní prostředí. [4; 24] 
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2.3.3  Pilíř sociální 

CSR v sociálním pilíři lze rozdělit na dva hlavní proudy - pracovní prostředí (interní proud) a 

místní komunitu (externí proud). Každý z těchto proudů je zaměřen na jinou část sociálního 

pilíře CSR. Obě části se ovšem navzájem musí prolínat a doplňovat. [2; 25] 

Pracovní prostředí se zabývá zaměstnanci, kteří jsou na organizaci závislí, finanční odměna 

je pro ně zdrojem živobytí, organizace je také místo, kde tráví významnou část svého dne. 

Práce ovlivňuje kvalitu jejich soukromého života a má vliv na jejich zdraví. Na druhou stranu 

dlouhodobý úspěch organizace závisí na kvalitě všech jejích zaměstnanců. Do této oblasti 

spadají aktivity jako zapojení zaměstnanců do rozhodování, férové odměňování za práci, 

benefity, vzdělávání a rozvoj, zdraví a bezpečnost, vyváženost pracovního a osobního života, 

rovné příležitosti apod. [25] 

Místní komunita je nedílnou součástí blízkého okolí organizace. Společensky odpovědná 

organizace vyvíjí snahu o navázání dobrých vztahů s místní komunitou, snižuje své negativní 

dopady a podílí se na řešení místních problémů. Organizace se jako dobrý soused může 

projevovat například finanční či materiální podporou veřejně prospěšných aktivit a projektů, 

dobrovolnou prací svých zaměstnanců či spoluprací se školami. [25] 

2.3.4  Etika 

Etika nebývá dle současného konceptu CSR označována jako jeden z pilířů společenské 

odpovědnosti. Můžeme si ale představit, že etické chování je základním stavebním kamenem 

každého z tří uvedených pilířů, bez kterého by se tyto pilíře zhroutily. 

Má-li být podnikové řízení dlouhodobě úspěšné a organizace konkurenceschopná, musí 

nabízet kvalitu nejen své produkce, ale musí vycházet z trvale platných principů, vedoucích k 

harmonické vyváženosti s lidmi a přírodou. [7] 

Etické chování organizace představuje uplatňování v různé míře dobrovolných standardů a 

zásad odpovědného manažerského a podnikatelského chování, které jsou slučitelné s právními 

normami, avšak často jsou tyto normy dále doplňovány o aspekty a pravidla tvorby vzájemné 

důvěry mezi organizacemi a jejich partnery, mezi organizacemi a jejich zaměstnanci, mezi 

organizacemi a veřejnou správou a v neposlední řadě mezi zaměstnanci uvnitř dané 

organizace. [7] 
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Chování organizace by tedy mělo odrážet hodnoty upřímnosti, spravedlnosti a bezúhonnosti. 

Z těchto hodnot vyplývá zájem o druhé, o zvířata i o životní prostředí a závazek řešit dopad 

vlastních aktivit a rozhodnutí na zájmy stakeholderů. [12] 

Etické programy organizací, etické kodexy, legislativní a morální sankce za porušování 

principů a pravidel konkurence, za podvody na klientech, zákaznících a akcionářích jsou v 

současnosti běžným jevem u velkých nadnárodních organizací. Bohužel u malých a středně 

velkých organizací převládá názor, že na etiku není čas, nebo dokonce, že etické chování se v 

našem podnikatelském prostředí nevyplácí. Opak je ovšem pravdou. Odhalené neetické 

chování organizací vede často k ekonomickým ztrátám. [1] 

2.4  CSR a trvale udržitelný rozvoj 

Klasická definice trvale udržitelného rozvoje (Sustainable Development) vytvořená Světovou 

komisí pro životní prostředí a rozvoj (WCED) z roku 1987 vcelku jednoznačně vymezuje 

vztah mezi potřebami současné a budoucích generací: „udržitelný rozvoj je rozvoj, který 

uspokojuje potřeby současné generace, bez ohrožení možnosti uspokojovat potřeby budoucích 

generací". Udržitelný rozvoj také definuje nově vzniklá norma ČSN ISO 26000:2011 jako: 

„rozvoj, který naplňuje potřeby současnosti, aniž by ohrožoval schopnost budoucích generací 

naplňovat jejich vlastní potřeby". [7; 12; 15] 

Strategickým cílem udržitelného rozvoje je harmonické (synergické) sladění ekonomického 

růstu, sociální spravedlnosti, odpovědnosti a životního prostředí, tedy všech tří pilířů, na 

kterých je postavená i společenská odpovědnost. Hlavní a často ne příliš zdůrazňovanou 

myšlenkou konceptu CSR je, že společenská odpovědnost organizací má přispět k trvale 

udržitelnému rozvoji. [7; 12] 

Že je trvale udržitelný rozvoj nutná a správná věc, že je součástí moderního stylu podnikání a 

konečně, že je to investice, která vytváří hodnotu a zajišťuje naši budoucnost, si dnes 

uvědomují významné instituce a organizace z celého světa. [7] 

Trvale udržitelný rozvoj má být prevencí pro nadměrné využívání přírodních zdrojů, 

znečišťování ovzduší, půdy a vody, má snižovat množství chemických a organických odpadů, 

udržovat stálé klimatické podmínky a bojovat proti dopadům civilizačních chorob. [15] 
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2.5  Koncepty blízké koncepci CSR  

Existuje řada konceptů, ne příliš známých, které jsou blízké koncepci CSR, popřípadě na ni 

navazují, nebo z ní vycházejí. Několik z nich je uvedeno v následujících podkapitolách. 

2.5.1  Corporate Citizenship (CC) 

Firemní filantropie je model formulující občanská práva a povinnosti organizací na bázi 

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

organizace měla vykonat směrem ke stakeholderům, aby si zajistila dlouhodobou prosperitu. 

Problémem je proklamativnost těchto formulací bez výraznějšího dopadu na výkon. [3] 

2.5.2  Corporate Social Responsiveness (CSR2) 

Společenská vstřícnost organizací je koncept, který opouští celospolečenské etické 

imperativy. Neproklamuje dlouhodobost horizontu úvah, jde spíše o krátkodobou či 

střednědobou, relativně konkrétní firemní strategii. [3] 

Rozlišuje se přitom několik druhů firemních strategií: 

• Reaktivní - organizace odmítá odpovědnost, dělá méně, než se požaduje. 

• Defenzivní - organizace sice připouští odpovědnost, ale brání se přizpůsobení CSR2. 

• Přizpůsobivá - organizace uznává odpovědnost a usiluje o naplnění požadavků CSR2. 

• Proaktivní - organizace přejímá odpovědnost a ve smyslu CSR2 dělá více, než se 

požaduje. [3] 

2.5.3  Corporate Social Performance (CSP) 

Společenský výkon organizací je model, který v podstatě spojuje přístupy CC a CSR. Měl by 

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

principy CSR. [3] 

2.5.4  Creating Shared Value (CSV)  

Koncept společenského prospěchu organizací (CSV) je založen na principu tvorby společných 

(sdílených) hodnot. Společné hodnoty jsou definovány jako politiky a pracovní postupy, které 

zvyšují konkurenceschopnost organizace, zatímco zlepšují ekonomické a sociální podmínky v 

komunitách, ve kterých organizace působí. CSV se zaměřuje na identifikaci a rozšíření 
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propojení mezi ekonomickým a sociálním rozvojem. Předpokladem tedy je, že místní 

komunita a organizace jsou na sobě navzájem závislé. [20] 

Organizace mohou vytvořit ekonomickou hodnotu tak, že vytvoří společenskou hodnotu. 

Existují tři přístupy, jak toho dosáhnout: 

• Re-koncipování produktů a trhů - organizace mohou uspokojit sociální potřeby v určité 

lokalitě, kde doposud nepůsobily, a tím získat přístup na nové trhy, vyskytující se v této 

lokalitě. Mohou také snižovat náklady díky inovacím a být pak konkurenceschopnější na 

stávajících trzích. 

• Předefinování produktivity v hodnotovém řetězci - organizace mohou zvýšit kvalitu, 

spolehlivost, množství a snížit náklady na vstupy do výrobního procesu tak, že působí 

jako hospodářský správce přírodních zdrojů a řídí hospodářský a sociální rozvoj. 

• Povolení místního rozvoje klastrů (skupin) -  žádná organizace nepůsobí izolovaně od 

svého okolí. Pokud chce být konkurenceschopná, musí vytvářet partnerství a podporovat 

rozvoj místních dodavatelů, pečovat o funkčnost okolní infrastruktury, získat si přístup k 

talentovaným zaměstnancům a plnit místní legislativu. [20] 
 

Koncept CSV se zaměřuje převážně na otázky sociálních a ekonomických hodnot. Na rozdíl 

od konceptu CSR už nevěnuje patřičnou pozornost environmentálním hodnotám. Zabývá se 

pouze efektivním využíváním přírodních zdrojů ve prospěch organizace. [20] 

2.5.5  Socially Responsible Investment (SRI) 

Sociálně odpovědné investování je investiční postup, který zahrnuje hodnocení sociálních, 

environmentálních a ekonomických aspektů při analýze a výběru finančních produktů a 

komunikaci mezi investory a organizací. [15] 

Investoři sledují správnost SRI z několika důvodů: 

• aby se zabránilo investicím, které jsou v rozporu s jejich etickými zásadami; 

• pro zlepšení chování organizace ke společnosti a životnímu prostředí; 

• pokud chtějí zjistit finanční rizika, která jsou tradičními finančními analýzami přehlíženy; 

• pokud se chtějí účastnit ve veřejné debatě o správných vztazích mezi organizacemi nebo 

mezi organizací a společností. [15] 
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SRI bývá také velmi často označováno jako etické investování, udržitelné investování, best-

of-class investování, triple-bottom-line investování nebo v poslední době stále častěji 

zjednodušeně odpovědné investování. [15] 

Odpovědné investování má své kořeny v investičních praktikách, založených na vzájemném 

porozumění a víře mezi organizací a investory, na etických a morálních zásadách organizací a 

vyhýbání se finančním produktům z určitých průmyslových odvětví, jako výroba alkoholu, 

tabáku a výroba zbraní. [15] 
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3  IMPLEMENTACE CSR 

Každá organizace, která přemýšlí o implementaci konceptu CSR do své praxe zvažuje 

motivy, přednosti a přínosy CSR pro samotnou organizaci. Tvorba a zavádění společenské 

odpovědnosti do organizace je komplexní, dlouhodobý a složitý úkol. Často to pro organizaci 

znamená posun ve způsobu vykonávání činností spojených se zaváděním dalších inovativních 

nástrojů řízení. [3] 

Hlavním cílem implementace koncepce CSR do organizace je úspěšná integrace jednotlivých 

oblastí CSR a souvisejících doporučení do vize a hodnot organizace, její kultury, operativních 

rozhodnutí na všech úrovních managementu tak, aby odpovědný přístup celkově podporoval 

dlouhodobé udržení organizace na trhu. [3] 

Existuje mnoho literatur, které uvádějí podobné, ale ne zcela totožné postupy implementace 

CSR do organizačního prostředí. Uvedu několik jednoduchých kroků, které by měly být 

všeobecně platné a podle kterých by organizace měla postupovat při implementaci 

společenské odpovědnosti.  

3.1  Analýza současného stavu  

Žádná organizace se nemůže začít zabývat společenskou odpovědností, aniž by vrcholové 

vedení cítilo potřebu implementovat koncept CSR do systému managementu organizace a 

vidělo přínosy, které společenská odpovědnost vnese do organizace. Vrcholové vedení musí 

plně podporovat, a účastnit se aktivit realizovaných v rámci CSR.  

Prvním logickým krokem je shromáždit a posoudit relevantní informace o způsobech a míře 

zásahu CSR do produktů, procesů a činností. To pomůže určit v jakém stavu se organizace 

vzhledem ke konceptu CSR nachází a jakým aktivitám by se měla věnovat přednostně. Tyto 

informace by měly obsahovat následující údaje: 

• etické zásady a hodnoty organizace; 

• vnitřní a vnější motivace vrcholového vedení a managementu k realizaci a 

systematickému přístupu k CSR; 

• klíčové problémy týkající se CSR, které by mohly zásadně ovlivňovat organizaci; 

• klíčoví stakeholdeři, jejichž zapojení do aktivit organizace je potřeba; 

• klíčová kritéria, podle kterých se organizace rozhoduje, jejich přednosti a nedostatky a 
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• personální a rozpočtové důsledky implementace CSR.  

 

Následné hodnocení zjištěných informací by mělo identifikovat hlavní příležitosti a hrozby, 

určit, v čem je organizace silná a v čem naopak slabá, a to v porovnání se svými vrstevníky a 

konkurencí. Hodnocení také určí, jak dobře a rychle dokáže organizace reagovat na vznikající 

problémy a příležitosti. Při analyzování současného stavu je vhodné použít SWOT analýzu. 

Zjištění z analýzy pak pomůže organizaci identifikovat priority pro tvorbu přístupu k 

implementaci CSR.  

Postup analyzování současného stavu je následující: 

1. Tvorba hodnotícího týmu. 

2. Definování společenské odpovědnosti v organizaci. 

3. Identifikace legislativních požadavků. 

4. Kontrola firemní dokumentace, procesů a činností. 

5. Identifikace a zapojení klíčových stakeholderů. 

6. SWOT analýza. [3; 16; 17] 

3.2  Vypracování strategie CSR 

Strategie CSR je plán organizace, který stanovuje cíle, směr a rozsah aktivit týkajících se 

společenské odpovědnosti v dlouhodobém horizontu. Strategie by měla zodpovídat 

následující otázky: 

• Proč chceme CSR? 

• Jakou chceme CSR? 

• Jak vypadá dnešní CSR u našich vrstevníků a konkurence? 

• Jak má vypadat CSR v naší organizaci?  

 

Tvorba strategie CSR je kompromis mezi tím, která témata společenské odpovědnosti 

upřednostňuje organizace a která zajímají staleholdery. Vypracování strategie je realizováno v 

pěti krocích: 
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1. Získání podpory pro tvorbu strategie generálního ředitele, top managementu, 

managementu a ostatních zaměstnanců. 

2. Realizace výzkumu, jaké aktivity ostatní organizace, včetně přímé konkurence, v rámci 

CSR vyvíjejí a určení, jaké nástroje využívají. 

3. Tvorba matice navrhovaných opatření v rámci CSR. 

4. Příprava na řízení realizace opatření. 

5. Rozhodnutí o směru, přístupu, hranicích a oblasti zaměření pro realizaci opatření. [3; 16; 

17] 

3.3  Vývoj závazků CSR a tvorba akčního plánu 

Závazky CSR jsou všechny politiky, nástroje a plány, které organizace vyvíjí a zavazuje se k 

jejich plnění. Jsou vytvářeny jako dokumentovaný podklad pro realizaci činností, které mají 

snížit negativní dopady organizace a zajistit její plnění konceptu CSR. Závazky CSR spojují 

aktivity plánování společenské odpovědnosti a aktivity realizace a implementace společenské 

odpovědnosti.  

Organizace musí rozlišovat mezi závazky záměru - formulují dlouhodobé cíle organizace a 

jsou psány obecně a jednoduše, aby jim porozuměli stakeholdeři, a normativními 

(předpisovými) závazky -  jako jsou například kodexy chování, které slouží výhradně k 

internímu použití a jsou psány formou předpisů, nařízení a doporučení.  

Uvedu několik podkladů, které slouží pro vývoj závazků CSR v organizaci: 

• průzkum závazků u vrstevníků a konkurence; 

• vedení dialogu s klíčovými stakeholdery; 

• tvorba pracovní skupiny, která je zodpovědná za vývoj závazků; 

• průzkum provedený u všech stakeholderů; 

• přezkoumávání a revidování závazků.  

 

Následuje tvorba akčního plánu závazků CSR, který termínově dává podněty k plnění 

jednotlivých závazků a cílů CSR. Pro tvorbu akčního plánu je možné použít síťový graf a 

Ganttův diagram. [3; 16; 17] 
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3.4  Implementace závazků CSR 

Jedná se o realizaci akčního plánu, dle stanovených termínů, kdy závazky CSR jsou 

implementovány do rozhodování, procesů, postupů a činností organizace, a jsou dodržovány. 

Promítají se ve všech aktivitách organizace a na všech organizačních úrovních.  

Pokud dochází k nedodržení závazků a pokud pro toto konání neexistuje uspokojivé 

vysvětlení a nedojde ke zlepšení, může se organizace dostat do problémů. Nedodržení 

závazků CSR má stejné důsledky jako nedodržení jakýchkoli jiných závazků, například 

nedodání včas kvalitního zboží odběratelům, nevyplacení mzdy zaměstnancům v daném 

termínu apod. Nedodržení závazků CSR vede k nespokojenosti stakeholderů, klesá prestiž a 

image organizace a také její konkurenceschopnost.  

Každá organizace je jiná a bude implementovat své CSR závazky jiným způsobem. Zde je 

jeden z možných postupů implementace: 

1. Rozvoj integrovaného přístup k řízení CSR. 

2. Příprava a realizace podnikatelského implementačního plánu CSR. 

3. Stanovení měřitelných znaků výkonnosti závazků CSR a jejich cílů. 

4. Zapojení zaměstnanců a dalších osob, na které se vztahují závazky CSR. 

5. Zavedení mechanismů pro řešení vzniklých problémů. 

6. Vývoj a realizace vzdělávání zaměstnanců v oblasti CSR. 

7. Tvorba plánů interní a externí komunikace CSR. 

8. Zveřejnění závazků.  

9. Monitorování aktivit. [3; 16; 17] 

3.5  Tvorba a ověřování zpráv (reportů) CSR 

Realizované CSR aktivity je vhodné reportovat stakeholderům, aby se okolí nějakým 

agregovaným způsobem dozvědělo o společenské angažovanosti organizace. Za tímto účelem 

se velmi často používá CSR zpráv, které mohou mít dvojí význam: 

• komunikační nástroj určený ke komunikaci CSR aktivit organizace jejím 

stakeholderům; 

• manažerský nástroj zajišťující systematický přístup k CSR, měření pokroku a určení 

nových strategií, závazků a cílů.  
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Kvalitní zpráva má naplňovat čtyři hlavní aspekty: 

• Důvěryhodnost - lze ji posílit plnou podporou vrcholového managementu, popisem 

firemní politiky a uvedením personálních zodpovědností, metod sběru dat a stanovených 

cílů. Důvěryhodnost je rovněž ovlivněna mírou zapojení stakeholderů a zvyšuje ji 

nezávislé ověření třetí stranou. Důvěryhodnost zprávy zvýší i uvedení skutečností, které se 

organizaci nepodařily. 

• Úplnost - vychází z toho, že CSR zpráva pokrývá všechny firemní operace a pobočky, a 

že informuje v plném rozsahu o významných dopadech organizace na její okolí. 

• Věcnost - organizace by měla v maximální míře využívat kvantitativní i kvalitativní 

indikátory pro hodnocení své společenské odpovědnosti. 

• Vhodná forma - sehrává důležitou stránku zprávy. Jde nejen o grafickou úpravu zprávy, 

využití obrázků, tabulek a grafů, ale i o to, zda je report srozumitelný, čtivý, přiměřeně 

dlouhý a přehledný.  

 

Ověřování CSR zpráv je prováděno nezávislým posouzením třetí stranou, formou 

prozkoumání dosažených výsledků za určité období. Následuje ověření pravdivosti těchto 

výsledků. Jsou porovnány údaje obsažené ve zprávě s aktuálním stavem v organizaci 

(přezkoumání na místě).  

Existuje celá řada metodik a nástrojů, které uvádí návody a postupy pro tvorbu a ověřování 

CSR zpráv. Jejich problém je v tom, že nejsou jednotné, a že každý z nich má jinou šíři 

záběru. Tudíž vznikají zprávy, které nejsou mezi sebou srovnatelné. V kapitole 4 jsou 

uvedeny některé nástroje a metodiky sloužící k tvorbě a ověřování zpráv. Mezi celosvětově 

nejznámější patří směrnice G3 Guidelines vytvořené organizací GRI. [3; 16; 17] 

3.6  Hodnocení a zlepšování 

Hodnocení CSR sleduje vývoj přístupu organizace ke společenské odpovědnosti a tvoří 

základ pro provádění zlepšování. Z informací získaných hodnocením CSR se organizace 

vyskytne v pozici, kdy může přehodnocovat své aktivity v rámci společenské odpovědnosti a 

provádět určité úpravy. Hodnocení a zlepšování by také mělo být podpořeno zapojením 

stakeholderů. Metody a standardy pro hodnocení CSR jsou detailně popsány v kapitole 4. [3; 

16; 17] 
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4  NORMY, STANDARDY A VŠEOBECNÉ PŘÍSTUPY K 

 HODNOCENÍ CSR, KODEXY ŘÍZENÍ A NÁVODY NA TVORBU 

 A OVĚŘOVÁNÍ ZPRÁV O CSR 

Většina organizací vnímá CSR jako investici, která má z dlouhodobého hlediska přinést 

pozitivní výsledky nejen samotné organizaci, ale i jejím stakeholderům a okolí organizace. 

Aby organizace mohla zjišťovat stav a měřit efektivitu aktivit realizovaných v rámci 

společenské odpovědnosti, byla vyvinuta celá oblast výzkumu a hodnocení CSR. Data 

získaná z hodnocení CSR jsou věrohodným důkazem o stavu společenské odpovědnosti v 

organizaci. [3; 5; 16] 

Po realizaci hodnocení CSR získá organizace informace o tom: 

• co dělá dobře a co funguje dobře, a jak zajistit, aby to fungovalo dobře i nadále; 

• co nedělá dobře a co nefunguje dobře a proč, a jak zajistit, aby to dobře začalo fungovat; 

• co ostatní vrstevníci a konkurence dělají dobře v rámci CSR a  

• jak vytvářet nová partnerství a co se učit se od špiček v oboru. [16] 

 

V současnosti je dostupné velké množství metod a standardů používaných k hodnocení CSR. 

Já jsem v následujících kapitolách vybral jen malou část z nich. Jsou to převážně metody, 

které jsou celosvětově uznávané a ve velké míře používané, nebo které se přímo dotýkají 

českého podnikatelského prostředí a veřejného sektoru.  

4.1  GRI (Global Reporting Initiative) [2; 3; 8; 15; 16; 26; 27] 

Je velká mezinárodní nezisková organizace a síť tisíců expertů z několika desítek zemí světa, 

kteří spolupracují prostřednictví GRI pracovních skupin a řídících orgánů. Sídlo organizace se 

nachází v Amsterdamu. GRI byla založena v roce 1997 Koalicí pro environmentálně 

odpovědnou ekonomii (CERES - Coalition for Environmentally Responsible Economies) ve 

spolupráci s Programem OSN na ochranu životního prostředí (UNEP - United Nations 

Environment Programme). 

První koncept Guidelines 2000 byl vydán v roce 2000, druhá verze tohoto konceptu s názvem 

Sustainable Reporting Guidelines vznikla v roce 2002 a třetí, poslední vydání směrnice z 

roku 2006 je pojmenováno G3 Guidelines. Směrnice je volně dostupná na webových 
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stránkách organizace. GRI nabízí řadu principů a ukazatelů, které mohou organizace při 

zajišťování, měření a zveřejňování své ekonomické, environmentální a sociální výkonnosti 

využít. Celý koncept GRI heslovitě charakterizují tyto pojmy: transparentnost, odpovědnost, 

podávání zpráv a udržitelný rozvoj. 

Vizí GRI je dosáhnout toho, aby zprávy o ekonomické, sociální a environmentální výkonnosti 

byly na stejné, srovnatelné úrovni, jako jsou zprávy o finanční výkonnosti.  

GRI je průkopníkem tvorby celosvětově nejrozšířenějšího konceptu, který organizacím 

poskytuje návod, jak vytvářet zprávy zaměřené na trvale udržitelný rozvoj, které jsou veřejně 

publikované a přístupné všem stakeholderům, s cílem poskytnout detailní přehled o aktivitách 

organizace, v již zmiňovaných oblastech. Tyto zprávy jsou vhodným měřítkem pro vzájemné 

porovnávání aktivit společensky odpovědných organizací. 

G3 Guidelines 

Koncept z roku 2006 představuje nástroj, který nabízí organizacím jeden z možných přístupů 

k tvorbě zpráv o CSR. Zprávy obsahují výsledky činností organizace za určité časové období 

v návaznosti na plnění firemních závazků, strategie a manažerský přístup. Koncept je 

použitelný pro organizace jakékoliv velikosti, zaměření a místa působení. Bere ohledy na 

potřeby a možnosti různých organizací. Koncept G3 Guidelines se skládá ze dvou částí:  

1. Indikátory výkonnosti 

Dohromady koncept nabízí 79 indikátorů rozdělených do 3 základních oblastí, 6 kategorií a 

14 podkategorií (tzv. aspektů). Každý indikátor je označený jako základní nebo doplňující a 

má svůj protokol, který obsahuje jeho podrobnou definici a metodologii postupu při 

vyplňování. Tab. 2 uvádí přehled oblastí, kategorií a aspektů indikátorů. 
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Tab. 2 Indikátory výkonnosti 

OBLASTI KATEGORIE ASPEKTY 

EKONOMICKÁ 

VÝKONNOST 

Přímé ekonomické 

důsledky 

Ekonomická výkonnost 

Výskyt na trhu 

Nepřímé ekonomické dopady 

ENVIRONMENTÁLNÍ 

VÝKONNOST 
Životní prostředí 

Materiály 

Energie 

Voda 

Biodiverzita 

Emise, vypouštění a odpad 

Produkty a služby 

Soulad a předpisy 

Doprava 

Celkový přehled 

SOCIÁLNÍ 

VÝKONNOST 

Pracovní podmínky 

a důstojnost práce 

Zaměstnanci 

Vztahy mezi zaměstnanci a managementem 

Zdraví a bezpečnost zaměstnanců 

Školení a vzdělávání zaměstnanců 

Rozmanitost a rovné příležitosti 

Lidská práva 

Investiční a dodavatelské postupy 

Diskriminace 

Svoboda sdružování a kolektivního vyjednávání 

Dětská práce 

Nucená práce 

Bezpečnostní postupy 

Práva původního obyvatelstva 

Společnost 

Komunita 

Úplatkářství a korupce 

Veřejná politika 

Konkurenční chování 

Soulad s předpisy 

Odpovědnost 

produktů 

Zdraví a bezpečnost zákazníků 

Označení produktů a služeb 

Marketingová komunikace 

Respekt k soukromí zákazníků 

Soulad s předpisy 
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Každá organizace si může volit indikátory, které jsou pro ni významné a relevantní, a které 

použije při tvorbě zprávy. Podle množství a povahy uveřejněných indikátorů je organizace 

zařazena do jedné ze tří hlavních aplikačních úrovní (A, B, C). Je-li zpráva externě ověřená, 

organizace dostává A+, B+ nebo C+. Je však potřeba zdůraznit, že aplikační úroveň vyjadřuje 

pouze rozsah reportu a ne kvalitu výkonu organizace.  

2. Principy psaní CSR zprávy 

Koncept G3 Guidelines definuje 10 základních principů, které napomáhají organizaci učinit 

rozhodnutí ohledně definování obsahu a rozsahu zprávy, viz Tab. 3. 

Tab. 3 Principy psaní CSR zprávy 

OBLASTI PRINCIPY POPIS PRINCIPŮ 

DEFINOVÁNÍ 
OBSAHU 

1. Relevantnost 
Do zprávy jsou začleněny pouze informace, které jsou důležité, 
vztahují se k tématu CSR a jejich opomenutí by mohlo ovlivnit 
proces rozhodování. 

2. Zapojení 
stakeholderů 

Zpráva uvádí všechny klíčové stakeholdery, prostředky jejich 
zapojení a opatření, kterými firma reaguje na jejich očekávání. 

3. Udržitelný 
kontext 

Organizace reportuje o svých aktivitách a jejich dopadech v 
kontextu ekonomických, environmentálních a sociálních jevů. 

4. Úplnost 
Zpráva má obsahovat všechny informace, které jsou potřebné 
pro zhodnocení CSR výkonu organizace v daném časovém 
období. 

ZARUČENÍ 
KVALITY 

5. Vyváženost Organizace popisuje jak své silné stránky, tak i ty slabé, na 
jejichž zlepšení se snaží pracovat. 

6. Srovnatelnost 
Informace jsou sděleny způsobem, který umožňuje porovnávat 
zprávy s předchozími lety, vyhodnocovat dosažené změny a 
porovnávat jej se zprávami jiných organizací. 

7. Přesnost Zveřejněné informace jsou dostatečně přesné a detailní. 

8. Správné 
načasování 

Zpráva je vydávána pravidelně a tak, aby umožnila 
stakeholderům učinit odpovídající aktuální rozhodnutí. 

9. Srozumitelnost Informace jsou zveřejněny takovou formou, aby byly 
srozumitelné a pochopitelné všem zainteresovaným subjektům. 

10. Spolehlivost Informace jsou spolehlivé, neobsahují věcné chyby, nejsou 
jednostranné a pravidelně zachycují firemní aktivity a procesy. 
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4.2  Metoda KORP [2; 4] 

Sdružení korektní podnikání ve spolupráci se Sdružením pro oceňování kvality vytvořilo 

národní metodiku pro hodnocení CSR. KORP podporuje metodické přístupy k budování CSR 

a vytváří rámec pro jednotný způsob posuzování zpráv o CSR. Metoda se plně opírá o: 

• soustavu ukazatelů GRI; 

• EFQM Model Excelence - metodiku sebehodnocení; 

• metodiku sebehodnocení modelu CAF 2006. 

 

To nejlepší z uvedených modelů bylo integrováno v metodě KORP, která také řeší určité 

nedostatky konceptu GRI. Za jeden z nedostatků lze povařovat to, že ukazatele GRI 

demonstrují pouze výsledky. Pokud tyto výsledky nejsou manažersky implementovány, může 

se stát, že je nebude možno prakticky využít, tzn., že nebudou dostupné v okamžiku potřeby. 

Rizikem je i to, že reportované výsledky mohou být jednorázové, bez bližší vazby na 

probíhající procesy v organizaci. Dalším rizikem je pouhé pasivní sledování, bez ctižádosti 

relevantní procesy řídit a zlepšovat. Metoda KORP systematicky vede organizaci k tomu, aby 

všechny zmíněné prvky byly přiměřeně naplňovány. K tomuto účelu bylo také využito 

zkušeností s EFQM Modelem Excelence a především zkušeností s hodnocením organizací v 

modelu CAF 2006. 

KORP nabízí možnost provádět hodnocení interní a externí. Během interního hodnocení se 

provádí hodnocení na základě znalostí jednotlivých členů týmu a také na základě platných 

firemních dokumentů. Výsledkem interního hodnocení je zpráva o CSR, která je jednak 

podkladem pro externí hodnocení a také dokumentem, kterým by měla organizace 

prezentovat svoji společenskou odpovědnost stakeholderům. Při externím hodnocení je 

postupováno ve dvou fázích: 

1) Hodnocení zprávy o CSR organizace externím hodnotitelem. 

2) Hodnocení na místě u žadatele externím hodnotitelem. 
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Základní pravidla a předpoklady pro externí hodnocení 3. stranou: 

a) Zpráva o CSR je zpracována dle metodiky KORP. 

b) Hodnocení zprávy je prováděno dle metodiky KORP. 

c) Hodnocení zprávy zahrnuje všechna kritéria (pilíře) CSR (ekonomická, environmentální 

a sociální odpovědnost). 

d) V rámci každého kritéria jsou hodnocena stanovená subkritéria. 

e) Pro každé subkritérium jsou hodnoceny samostatně předpoklady a výsledky. 

f) U každého subkritéria předpokladů je uvedena skupina témat, která slouží hodnotiteli 

jako doporučení k celkovému hodnocení subkritéria. 

g) U každého subkritéria výsledků je uvedena skupina oblastí, která slouží hodnotiteli jako 

doporučení k celkovému hodnocení subkritéria. 

h) Povinností a právem hodnotitelů je posoudit, která témata a oblasti nejsou pro 

hodnocenou organizaci relevantní. Těmi se dále nezabývají. 

i) Doporučuje se, aby seznam témat a oblastí, kterými by se hodnotitelé neměli zabývat, 

byl se zdůvodněním uveden ve volné příloze zprávy o CSR. Tato příloha slouží pro 

potřeby externích hodnotitelů a není zveřejňována. 

j) Hodnotitelé jsou kvalifikovaní a jejich postupy jsou harmonizovány. 

k) Hodnocení probíhá ve dvou již zmíněných fázích. 

Metoda KORP umožňuje dva způsoby bodového hodnocení. Oba vycházejí z Demingova 

cyklu PDCA. Stupnice bodování je nastavena v rozmezí 0 - 100 bodů. 

Bodové hodnocení klasické (zjednodušené) - jedná se o kumulativní způsob hodnocení, 

který je určen především pro malé organizace a pro ty, kteří nemají s programy CSR žádné 

zkušenosti a jejichž cílem je jednak seznámit se zásadami CSR a jednak získat určitou 

představu o stavu implementace CSR v organizaci. Získané body slouží jako základna pro 

budoucí externí hodnocení 3. stranou a jako podklad pro zlepšování. 

Bodové hodnocení s jemným rozlišením - je metoda souběžného hodnocení, které lépe 

postihuje realitu, např. tam, kde řada organizací realizuje určitou formu CSR (fáze Do), ale 

bez dostatečného plánování (fáze Plan). Tento postup hodnocení poskytuje více údajů v 

oblastech, ve kterých je potřeba se zlepšit. V panelu předpokladů klade důraz na cyklus 

PDCA, v panelu výsledky jsou sledovány jak trendy, tak i cíle a jejich naplnění.      
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Terminologie metody KORP 

• Systém CSR:  podniková struktura vedoucí k naplnění požadavků společenské 

    odpovědnosti organizace. 

• Pilíř (Kritérium):  (Ekonomika, Environment, Sociální odpovědnost) . 

• Subkritérium:  definovaná část kritéria.  

• Předpoklady:  část kritéria, která dokladuje, jak jsou požadavky subkritéria 

    implementovány v systému managementu organizace. 

• Výsledky:   část subkritéria, která dokladuje, jakých výsledků organizace 

    dosáhla. 

• Témata:   jednotlivé číslované odrážky v částech Předpoklady.  

• Oblasti:   jednotlivé číslované odrážky v částech Výsledky. 

• Inspekční zpráva:  zpráva zpracovaná hodnotitelem o posouzení systému CSR 

    organizace. V jejím závěru je uvedeno bodové hodnocení. 

• Hodnocení:  postup, který pracovníci 3. strany uplatňují při posuzování, jak 

    organizace plní jednotlivé požadavky systému KORP. 

• Sebehodnocení:  postup, který pracovníci organizace uplatňují při posuzování, jak 

    organizace plní jednotlivé požadavky v oblasti CSR. [4] 

Přehled kritérií a subkritérií 

Tab. 4 Přehled kritérií a subkritérií 

KRITÉRIUM 

(PILÍŘ) 
SUBKRITÉRIUM POZNÁMKA 

PANEL 

PŘEDPOKLADY 

PANEL 

VÝSLEDKY 

EM -  

Ekonomika 

**EM1 -  

Management a organizační 

zabezpečení CSR 

**Nelze vyloučit jako 

NEPOUŽITO 
**EM1P NEPOUŽITO 

**EM2 -  

Ekonomická výkonnost 

**Nelze vyloučit jako 

NEPOUŽITO 
**EM2P **EM2V 

*EM3 -  

Přímé ekonomické vlivy 

*Možno vyloučit jako 

NEPOUŽITO 
*EM3P *EM3V 

*EM4V - 

 Nepřímé ekonomické 

vlivy 

*Možno vyloučit jako 

NEPOUŽITO 
*EM4P *EM4V 



31 
 

EG -  

Environment 

***EG1 -  

Personální zajištění 

ochrany životního 

prostředí, dobrovolné 

nástroje 

***Nemělo by být 

vyloučeno 
***EG1P ***EG1V 

***EG2 -  

Shoda s legislativou 

***Nemělo by být 

vyloučeno 
***EG2P ***EG2V 

***EG3 - 

Environmentální dopady 

spotřeb energií, zdrojů, 

látek 

***Nemělo by být 

vyloučeno 
***EG3P ***EG3V 

***EG4 - 

Environmentální dopady 

výroby a služeb 

***Nemělo by být 

vyloučeno 
***EG4P ***EG4V 

***EG5 -  

Environmentální dopady 

výstupů 

***Nemělo by být 

vyloučeno 
***EG5P ***EG5V 

SO -  

Sociální 

odpovědnost 

**SO1 -  

Lidská práva 

**Nelze vyloučit jako 

NEPOUŽITO 
**SO1P **SO1V 

**SO2 -  

Komunita, korupce, 

veřejná politika, 

konkurenční chování, 

shoda s legislativou 

**Nelze vyloučit jako 

NEPOUŽITO 
**SO2P **SO2V 

**SO3 -  

Zaměstnávání a přiměřená 

práce 

**Nelze vyloučit jako 

NEPOUŽITO 
**SO3P **SO3V 

**SO4 -  

Ochrana spotřebitele 

**Nelze vyloučit jako 

NEPOUŽITO 
**SO4P **SO4V 

 

4.3  AA 1000 AccountAbility / Assurance Standard [2; 3; 8; 15; 16; 28] 

AA 1000 je obecně aplikovatelná norma pro všechny typy organizací, jejímž cílem je 

prověření důvěryhodnosti a kvality zpráv o CSR organizací v oblasti ekonomické, sociální, 

environmentální i etické odpovědnosti. Vlastníkem normy je nezisková organizace 

AccountAbility sídlící v Anglii. Nedostatkem normy je její náročnost na implementaci. 
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AA 1000 je souborem 3 standardů, kterým se souhrnně říká AA 1000 Series. Základní z nich 

byl vydán již v roce 1999 pod názvem AA 1000 Framework. Tyto standardy poskytují návod 

na to, jak se stát společensky odpovědnou a etickou organizací, případně jak zlepšit svůj 

současný stav prostřednictvím tvorby strategie, odpovídajícího monitorování a vedení údajů 

(sociální, environmentální a etické účetnictví), auditů a reportování. Standardy jsou založeny 

na hodnocení kvality řízení podniku z hlediska zapojení stakeholderů a zohlednění jejich 

zájmů. Všechny 3 standardy jsou vzájemně nezávislé, mohou být využity samostatně jako 

doplněk standardů jiných, a jsou univerzálně aplikovatelné pro jakékoliv organizace. V 

současnosti jsou v platnosti standardy: 

AA 1000 Principles Standard (AA 1000 APS) - klíčový standard z roku 2008, který 

poskytuje základní rámec pro organizaci, jak identifikovat, stanovit priority a reagovat na 

výzvy udržitelnosti. Tento standard je založen na předpokladu, že společensky odpovědná 

organizace přijme vhodná opatření, aby: 

• vypracovala strategii na základě komplexních zjištění ve všech otázkách, které jsou 

významné pro organizaci a její stakeholdery; 

• stanovila cíle a normy, pomocí kterých chce dosáhnout své strategie, a podle kterých její 

výkon může být hodnocen; 

• zveřejnila věrohodné informace, vzniklé problémy a svůj výkon všem stakeholderům 

formou zpráv.   

AA 1000 Assurance Standard (AA 1000 AS) - je druhé vydání standardu z roku 2008, který 

se detailněji zabývá vypovídací hodnotou a věrohodností zprávy, komplexností indikátorů a 

zejména pak externím ověřením zprávy. Vyžaduje také vyhodnocení míry dodržování 

principů a dohlíží na základní manažerské přístupy, systémy a procesy. 

AA 1000 Stakeholder Engagement Standard (AA 1000 SES) - tento standard z roku 2011 

je podrobněji zaměřen na metody komunikace a zapojení stakeholderů. Doplňuje standard AA 

1000 AS a je určen pro organizace, pro které je spolupráce se stakeholdery klíčovou 

záležitostí.  
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4.4  SA 8000 [2; 3; 4; 8; 15; 16; 29; 30] 

SA 8000 je mezinárodní referenční řídící pracovní a certifikační norma a zároveň verifikační 

systém pro zlepšování pracovních podmínek. Je obecně použitelná pro jakýkoli sektor a obor 

podnikatelské činnosti. Tvůrcem normy je nezisková nevládní organizace SAI (Social 

Accountability International) sídlící v USA. SAI je organizace pro lidská práva, zabývající se 

rozvojem a zavádění norem společenské odpovědnosti, usilující o zlepšení pracovních 

podmínek a vztahů po celém světě. Impuls pro vznik normy SA 8000 dala SAI v roce 1997, 

kdy svolala mnoho expertů z různých odvětví, za účelem tvorby normy, která by měla 

vytvářet v organizaci systém, zabývající se ochranou práv pracovníků. Na konci téhož roku 

byla první verze normy na světě. Aktuální verze normy SA 8000 je z roku 2008.   

SA 8000 vychází z mezinárodních úmluv a doporučení: 

• Mezinárodní organizace práce (ILO). 

• Všeobecná deklarace lidských práv. 

• Úmluva o právech dětí. 

Prostřednictvím SA 8000 mohou organizace zavádět systém managementu, zaměřený na 

dodržování lidských práv na pracovištích. Strukturou a svými požadavky je podobná normám 

ISO. Kromě základního SA 8000 Standard jsou k dispozici další dva dokumenty: 

The Guidance Document - je detailněji zaměřen na jednotlivé dílčí oblasti ochrany lidských 

práv, je vhodný jak pro organizace, tak pro auditory. Není komplexní a nezahrnuje všechny 

činnosti týkající se aplikace normy. 

The Application (Accreditation) Package - je určen organizacím, které mají zájem být 

akreditovány SAI za účelem získat oprávnění k provádění certifikací dle SA 8000.  

Audit podle normy SA 8000 

Norma SA 8000 se používá při certifikaci pro nezávislé posouzení schopnosti organizace plnit 

požadavky normy, pro posouzení zákazníků, plnění požadavků předpisů, vlastních požadavků 

organizace stanovených pro oblast pracovního prostředí, v rámci efektivního fungování všech 

procesů a neustálého zlepšování systému managementu. 
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Vydat certifikát o shodě s požadavky normy SA 8000 může pouze nezávislý certifikační 

orgán, který je akreditovaný SAI. Norma specifikuje požadavky na sociální odpovědnost a 

umožňuje organizaci vyvinout, udržovat a prosazovat politiky a postupy v 9 oblastech: 

• Pracovní doba. 

• Zdraví a bezpečnost. 

• Zamezení diskriminace. 

• Práce dětí a mladistvých. 

• Nucená práce. 

• Svoboda sdružování. 

• Omezení disciplinárních praktik. 

• Odměňování splňující základní potřeby. 

• Manažerský systém pro neustálé zlepšování.  

4.5  OECD Guidelines for Multinational Enterprises [2; 3; 4; 5 ] 

Směrnice OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) pro nadnárodní 

organizace byly poprvé vydány v roce 1976, od té doby byly již několikrát přepracovány, 

zásadně v roce 2000. Směrnice představují mezinárodní kodex etických zásad, které vlády 

doporučují organizacím podnikajícím na jejich území. Zatímco pro nadnárodní organizace 

zůstávají směrnice dobrovolnou normou, vlády jsou povinny je implementovat.  

Deset kapitol Směrnic OECD poskytuje doporučení pro odpovědné chování organizací, 

týkající se transparentnosti a zveřejňování informací, zaměstnaneckých a pracovních vztahů, 

ochrany životního prostředí, potírání úplatkářství, spotřebitelských zájmů, vědy a technologie, 

hospodářské soutěže a daňového systému. Cílem směrnic je dosáhnout toho, aby operace 

organizací byly v souladu se státní politikou, mají posílit vzájemnou důvěru mezi 

organizacemi a společenským prostředím, ve kterém podnikají, mají pomáhat zlepšit klima 

pro zahraniční investice a zvýšit tak možnost nadnárodních organizací přispívat k 

udržitelnému rozvoji.  
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4.6  London Benchmarking Group (LBG) [4; 31]  

Metodiku LBG zavedla v ČR organizace Fórum dárců v roce 2005 pod názvem Standard 

odpovědná firma. LBG umožňuje přesně definovat náklady vynaložené na dárcovské 

aktivity a stanovit účinky jejich dopadu. Tento systém vykazování a nastavování dárcovství 

umožní organizacím specifikovat náklady, dlouhodobý a krátkodobý účinek konkrétní 

společenské investice organizace a vliv takových investic na komerční aktivity organizací. 

Metodika je standardizována a umožňuje rovněž porovnávání výsledků s jinými organizacemi 

(benchmarking) v oblasti firemní filantropie a CSR. Ačkoliv byl LBG model vyvinut pro 

velké organizace, je čím dál více používán malými a středními organizacemi.  

Model rozlišuje 3 formy angažovanosti organizace při dobrovolných aktivitách na podporu 

místní komunity: 

1) Firemní dárcovství - nepravidelná podpora veřejně prospěšných akcí a projektů. Dary 

jsou poskytovány bez nároku na zpětnou výhodu pro organizaci. Spadají sem všechny 

formy firemního dárcovství. 

2) Firemní investice do místní komunity - dlouhodobé strategické zapojení organizace do 

místní komunity a partnerství s neziskovými organizacemi. Organizace volí subjekty 

podpory v souladu s vizí a za účelem zajištění dlouhodobých výhod, zejména zvýšení 

image a reputace organizace. 

3) Komerční aktivity v místní komunitě - komerční aktivity organizace propojené s 

podporou komunity, prezentace firemní značky v kontextu partnerství s neziskovou 

organizací. Je očekávána přímá konkurenční výhoda organizace ze své vlastní činnosti. 

Jedná se např. o sponzoring nebo sdílený marketing. 

Vstupy modelu LBG: 

• Finanční dary poskytnuté přímo nebo prostřednictvím neziskové organizace. 

• Materiální příspěvek ve formě poskytnutých produktů, zařízení nebo využití prostor. 

• Čas zaměstnanců placený organizací, využitý na podporu komunity. 

• Manažerské náklady spojené s organizací a komunikací projektu. 
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Výstupy modelu LBG: 

• Navýšení příspěvku v podobě dodatečných zdrojů získaných pro projekt díky přímému 

působení organizace (vládní a EU dotace, přispění zaměstnanců, zákazníků nebo 

obchodních partnerů). 

• Přínosy pro komunitu plynoucí z firemní pomoci (např. počet lidí, kteří využili novou 

službu). 

• Přínosy pro organizaci vyplývající z podpory komunity (např. zvýšení povědomí o 

značce).   

4.7  ČSN ISO 26000:2011 - Pokyny pro oblast společenské odpovědnosti 

 [12] 

Tato norma je českou verzí mezinárodní normy ISO 26000:2010 a byla vytvořena pracovní 

skupinou pro společenskou odpovědnost. Na tvorbě normy se podíleli experti z více než 90 

zemí světa a 40 mezinárodních nebo regionálních organizací. Norma se skládá ze 7 kapitol, 

kromě úvodu a 2 příloh označených A, B.  

ČSN ISO 26000:2011 poskytuje metodické pokyny k základním principům společenské 

odpovědnosti, přičemž rozlišuje CSR a zapojení stakeholderů, základní témata a otázky 

náležící do oblasti CSR, dále nabízí pokyny ke způsobům integrace společensky odpovědného 

chování v organizaci. Zdůrazňuje význam výsledků a zlepšení profilu organizace v oblasti 

CSR a má organizace povzbuzovat k provádění činností, které jdou nad rámec souladu s 

legislativou. Při zavádění a realizaci společenské odpovědnosti podle této normy je pro 

organizaci zastřešujícím cílem příspěvek k trvale udržitelnému rozvoji.  

Norma je určená k použití pro všechny typy organizací v soukromém, veřejném a neziskovém 

sektoru, bez ohledu na jejich velikost a na to, zda působí v rozvojových, či rozvinutých 

zemích. Neobsahuje žádné požadavky, pouze metodické pokyny a doporučení a je 

dobrovolná. Norma není určená k certifikaci třetí stranou. Na základě skutečnosti, že 

uznává rozdílnou úroveň porozumění a integrace CSR, může tato norma sloužit začátečníkům 

i subjektům pokročilým v její implementaci. ČSN ISO 26000:2011 není normou systémů 

managementu. 



 

Obr. 
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Obr. 4 Schematický přehled normy ISO 26000  

organizacím pomáhat pochopit, jak by měly tuto normu používat.
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 začlenění CSR jako nedílné součásti zásad, organizační kultury, strategií a činnosti 

organizace; 

 vybudování interních kompetencí v oblasti CSR; 

 realizace interní a externí komunikace týkající se CSR a 

 pravidelné revize těchto opatření a postupů vztahujících se k CSR.  

4.8  Národní program posuzování shody systému managementu 

 společenské odpovědnosti [13] 

Tento dokument, platný od 04.08.2011, je výstupem z projektu Rady kvality ČR na rok 2011. 

Je zpracován projektovým týmem Rady kvality ČR a inspirací pro jeho zpracování byly 

rostoucí požadavky především podnikatelské sféry na vznik dokumentu umožňujícího 

kvalifikovanou tvorbu systému managementu CSR v organizacích a jeho prokázání. 

Východiskem pro jeho vznik byly publikace: 

• Společenská odpovědnost organizací (CSR), aplikace a hodnocení. 

• CAF (společný hodnotící rámec). 

• Portugalská národní norma. 

 

Dokument formuluje pravidla chování organizací z pohledu filozofie 3P, je doporučen pro 

organizace k implementaci a je určen k certifikaci systému managementu společenské 

odpovědnosti třetí stranou. Dokument je složen z hlavní části (tělo dokumentu) a 5 příloh 

označených A, B, C, D, E. Specifikuje všechny požadavky na systém managementu 

společenské odpovědnosti a je aplikovatelný pro všechny typy a velikosti organizací 

podnikatelského i veřejného sektoru. 

4.8.1  Hlavní část (tělo dokumentu) 

Skládá se z 12 kapitol, včetně úvodu, který je označen jako kapitola 0. Koncept systému 

managementu CSR přijatý v tomto dokumentu vychází z principů a členění ostatních norem 

pro systémy managementu jako jsou ČSN EN ISO 9001:2009, ČSN EN ISO 14001:2005 a 

ČSN OHSAS 18001:2008, a také využívá některé jejich termíny a definice. CSR ve smyslu 

Národního programu zahrnuje principy chování, které jsou specifikovány v mezinárodních 

dokumentech (např. OSN, OECD, ILO, Zelená kniha EU a dalších). Organizace musí 

aplikovat 7 principů chování, které jsou podobné jako u ISO 26000:2011, kapitola 4: 
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• odpovědnost; 

• transparentnost; 

• etické chování; 

• uspokojování potřeb stakeholderů; 

• pravidlo zákonnosti; 

• mezinárodní standardy a 

• lidská práva. 

4.8.2  Příloha A - Požadavky na organizaci systému společenské odpovědnosti (základní 

 informace) 

Příloha A je složena ze dvou základních částí. 1. část - představuje model systému 

managementu CSR, založený na třech pilířích (viz Obr. 3). Uvádí také Demingův cyklus 

PDCA, který je nejpříhodnějším nástrojem pro popsání modelu systému managementu CSR 

(viz Obr. 5). 

 

 

Obr. 5 Systém managementu CSR 

 

2. část - popisuje první kroky, kterými se organizace musí zabývat při tvorbě systému 

managementu CSR. Na začátku je potřeba získat závazek vrcholového vedení a top 

managementu organizace, následně se provádí úvodní posouzení (analýza). Při tomto kroku je 

často využíváno SWOT analýzy. Dále je stanoven rozsah sytému managementu CSR a jsou 

vybrány vhodné formy a rozsah komunikace (jak interní, tak i externí) nově vznikajícího 

systému managementu CSR. Jako další krok je potřeba stanovit firemní politiku zaměřenou 
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na společenskou odpovědnost. Organizace také musí plánovat a učinit dostupnými potřebné 

zdroje pro zavedení, údržbu a zlepšování systému managementu CSR. Poté je vytvořena 

organizační struktura, jsou rozděleny pravomoci a odpovědnosti a rozhodnuto o potřebách 

kvalifikace a je realizován výcvik zaměstnanců. 

4.8.3  Příloha B - Směrnice k aspektům společenské odpovědnosti, které lze v rámci 

 předmětu tohoto programu brát v úvahu 

Jedná se o seznam aspektů CSR, který lze považovat za směrnici využitelnou pro účely 

Národního programu. Seznam je jen příkladem a závisí na každé organizaci individuálně, 

které aspekty jsou pro ni relevantní a ty následně využije. Jednotlivé aspekty jsou pak 

uvedeny podle pilířů, kterých se týkají: 

• EKONOMIKA 

 Management a organizační zabezpečení. 

 Ekonomická výkonnost. 

 Přímé ekonomické vlivy na komunitu. 

 Nepřímé ekonomické vlivy. 

 

• ENVIRONMENT 

 Personální zajištění ochrany životního prostředí. 

 Shoda s legislativou. 

 Environmentální dopady. 

 

• SOCIÁLNÍ ODPOVĚDNOST 

 Lidská práva. 

 Zaměstnávání a přiměřená práce. 

 Komunita, korupce, veřejná politika, konkurenční chování, shoda s legislativou. 

 Ochrana spotřebitele. 

4.8.4  Příloha C - Směrnice k zainteresovaným stranám (stakeholderům) 

Vrcholové vedení by mělo při přípravě strategie a politiky CSR vzít v úvahu potřeby a 

očekávání svých stakeholderů. Postup je následující: 
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• Identifikace stakeholderů - organizace musí zohlednit odpovědnost, kterou vůči 

stakeholderům má, vliv na stakeholdery, který v současné době uplatňuje, vztahy se 

stakeholdery, závislost organizace na stakeholderech a závislost stakeholderů na 

organizaci. 

• Posuzování významnosti stakeholderů - organizace by měla posuzovat identifikované 

stakeholdery z hledisek, která mají nebo v budoucnu mohou mít pro organizaci význam. 

• Zapojení stakeholderů - organizace by měla zajistit zapojení významných stakeholderů 

do definování, implementace a udržování svého systému managementu CSR. 

4.8.5  Příloha D - Požadavky na orgán posuzování shody - certifikační orgán 

Je to jediná závazná příloha, která klade požadavky na orgán posuzování shody - certifikační 

orgán. Stanovuje minimální nepřekročitelné požadavky na odbornou způsobilost zaměstnanců 

certifikačního orgánu a určuje prostředky na prokázání odborné způsobilosti těchto 

zaměstnanců. 

4.8.6  Příloha E - Úmluva Mezinárodní organizace práce č. 29 o nucené nebo povinné 

 práci, 1930  

Pod pojmem nucená nebo povinná práce se rozumí každá práce nebo služba, která se na 

kterékoli osobě vymáhá pod pohrůžkou jakéhokoli trestu a ke které se řečená osoba nenabídla 

sama, kromě určitých výjimek, uvedených v této příloze.  

4.9  ETHIBEL [2; 32] 

ETHIBEL je nezávislá belgická poradenská agentura pro společensky odpovědné investování. 

Jejím cílem je zajistit kvalitu různých finančních produktů na evropském trhu. Kritéria pro 

společensko-etické projekce organizací, které utvářejí vlastnosti investičních fondů 

akreditovaných značkou ETHIBEL, pokrývají všechny aspekty CSR. 

V současné době ETHIBEL poskytuje externí ověření většiny belgických investičních fondů 

společensko-etického a ekologického charakteru. Veškeré finanční prostředky nesou 

ETHIBEL značku kvality čtvrté generace. 

Vedle udělování značky kvality, ETHIBEL pravidelně vystupuje jako nezávislý certifikační 

orgán, udělující certifikace dalším sociálně profilovaným produktům, a také pracuje jako 
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odborný poradce. Další činností je posouzení, jak organizace plní očekávání svých 

stakeholderů.  

ETHIBEL vytváří most mezi obchodním a finančním světem, neziskovým sektorem a širokou 

veřejností. S jeho přímým přístupem k organizacím a jejich akcionářům hraje důležitou roli 

pro stimulaci udržitelného podnikání.  

ETHIBEL Sustainbility Index (ESI) 

ESI (index trvalé udržitelnosti ETHIBEL) je založen na daleko přesnějším výzkumu než 

všechny ostatní indexy. Je považován za nejrozšířenější index v Evropě, na ostatních 

kontinentech soupeří jeho příslušné verze především s Dow Jones Sustainability Indexes a 

FTSE4 Good Index.  

4.10  Dow Jones Sustainbility Indexes (DJSI) [5; 9; 15] 

Dow Jones index trvalé udržitelnosti a jeho sub-indexy byly vydány v roce 1999 a staly se 

jedním z předních ukazatelů pro hodnocení výkonnosti organizací z hlediska dosažení cílů 

trvale udržitelného rozvoje. Jsou založeny na principu "následování těch nejlepších ve své 

třídě", tzn., že základní měřítko pro tyto indexy tvoří ty nejlepší organizace ve svých oborech 

z hlediska trvale udržitelného rozvoje. Organizace jsou hodnoceny dle obecných kritérií a dle 

kritérií specifických pro jednotlivá odvětví. Jednotlivé organizace jsou jednak porovnávány 

mezi sebou a také s těmi nejlepšími. 

Obecné hodnocení organizací dle indexů Dow Jones se provádí pomocí těchto kritérií: 

• Udržitelnost životního prostředí - environmentální reporting, využívání eko-designu, 

budování systémů environmentálního managementu. 

• Ekonomická udržitelnost - strategické plánování, management kvality, znalostní 

management, řízení dodavatelského řetězce, řízení a správa organizací. 

• Sociální udržitelnost - politika zaměstnanosti, rozvoj managementu, dialog se 

stakeholdery, dodržování základních lidských práv, boj proti korupci. 
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4.11  FTSE4 Good Index Series [5; 9; 15] 

Index FTSE4 Good byl vytvořen v roce 2001 společnostmi The Financial Times a London 

Stock Exchange. Index je určen k měření výkonnosti organizací, které splňují celosvětově 

uznávané standardy CSR, a slouží také pro zjednodušení investování. Na rozdíl od Dow Jones 

Sustainbility Indexes používá FTSE4 Good definování pozitivních a negativních kritérií při 

hodnocení výkonu organizace v oblasti společenské odpovědnosti, a rozhoduje o zařazení 

těchto kritérií do samotného hodnocení. Pro zařazení jednotlivých kritérií musí organizace 

splňovat požadavky v oblastech: 

• práce zaměřené na udržitelnost životního prostředí; 

• rozvoje dobrých vztahů se stakeholdery; 

• dodržování a podpory základních lidských práv; 

• zajištění dobré nabídky práce u všech řetězců a 

• boje proti korupci. 

 

Organizace, které podnikají v určitých vybraných odvětvích, jsou vyloučeny z hodnocení 

indexem FTSE4 Good, z důvodu povahy daného odvětví. Jsou to: 

• výrobci tabákových výrobků; 

• organizace vyrábějící jaderné zbraně nebo jejich strategické části; 

• organizace vyrábějící zbraňové systémy; 

• vlastníci a provozovatelé jaderných elektráren a  

• organizace působící v oblasti těžby a zpracování uranu. 

4.12  Srovnání indexových metod hodnocení CSR [9] 

V následující tabulce (Tab. 5) je srovnání indexových metod používaných pro hodnocení 

společenské odpovědnosti ETHIBEL Sustainbility Index, Dow Jones Sustainbility Indexes  a 

FTSE4 Good Index Series, v jednotlivých pilířích CSR.  
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Tab. 5 Srovnání indexových metod hodnocení CSR 

Pilíře a oblasti zkoumání ESI DJSI   FTSE4 
Good  

EKONOMICKÝ PILÍŘ - - - 

Management vztahů se zákazníky X X  

Scorecards / strategické plánování   X  

Kvalita produktů / budoucí hodnota X   

ENVIRONMENTÁLNÍ PILÍŘ    

Současný stav environmentální politiky X X X 

Environmentální reporting X X X 

Měření negativních dopadů organizace na ŽP  X X 

Měření negativních dopadů produktů na ŽP X   

Systém environmentálního managementu X  X 

Výrobní iniciativy X   

SOCIÁLNÍ PILÍŘ - INTERNÍ - - - 

Rovné příležitosti a rozmanitost X X X 

Rozvoj lidského kapitálu X X X 

Participace zaměstnanců   X  

Zdraví a bezpečnost pracovníků  X X 

Zaměstnanecké vztahy X X X 

SOCIÁLNÍ PILÍŘ - EXTERNÍ - - - 

Komunikace se stakeholdery X X X 

Firemní příslušnost a filantropie X X X 

Sociální reporting  X X 

Bezpečnost produktů a jejich sociální dopad    

Politika lidských práv a její monitorování X X X 

Posuzování vlivů lidských práv   X 

Domorodé národy   X 

Práva    

Monitorování dodavatelů X X  

VEDENÍ ORGANIZACÍ - - - 

Složení představenstva X X  



45 
 

Problémy auditování  X  

Vedení a etika X X X 

Vztahy s investory  X  

Risk management a krizové řízení  X  

 
Slabina indexových metod hodnocení CSR spočívá v různé hloubce a šíři záběru jednotlivých 

indexů. To vede k tomu, že porovnávání výsledků jednotlivých organizací, ke kterým se došlo 

na základě použití různých indexů, je složité. Zatím se nenašla žádná organizace, která by 

prosadila vlastní metodiku jako všeobecně uznávanou a praktikovanou. Za příčinou různé 

hloubky a šíře záběru jednotlivých indexů stojí především neexistence všeobecně uznávané 

definice společensky odpovědného chování organizací, jehož stupeň indexy měří. [9] 
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Praktická část 

5 ANALÝZA A NÁVRH ÚPRAV DOTAZNÍKU PRO CENU 

 HEJTMANA KRAJE ZA CSR  

Rada Moravskoslezského kraje (MSK) dne 17. 9. 2009 rozhodla svým usnesením o vyhlášení 

Ceny hejtmana kraje za společenskou odpovědnost (CSO), čímž došlo také k založení 

nové tradice a soutěže v MSK s cílem iniciovat a podpořit zájem o principy společenské 

odpovědnosti, charakterizované především zvýšeným důrazem kladeným na problematiku 

životního prostředí a sociální odpovědnosti a posunem pohledu na vlastní (firemní) 

společenskou roli z úrovně „Profit only“ (pouze zisk), k širšímu pohledu kontextu dnes často 

zmiňovaných 3P. [33]  

Soutěž o Cenu hejtmana kraje byla připravena ve spolupráci s Radou kvality ČR, která rovněž 

bezplatně poskytla na její realizaci své „know-how“. Soutěž je koncipovaná jako trvalá s tím, 

že po termínu 31. 12. 2014 by mělo dojít k jejímu celkovému vyhodnocení, především 

z hlediska jejího dopadu na plnění dílčího cíle projektu a dalších kriterií. [33] 

Hlavním cílem projektu CSO je ocenit takové aktivity organizací, podnikajících v MSK, které 

jsou prováděny v duchu CSR formou soutěže o Cenu hejtmana kraje. [33] 

Do soutěže se mohou přihlásit všechny organizace, které působí na území MSK, podle 

podmínek soutěže. Soutěž je rozdělena do 3 kategorií: 

• organizace do 50 zaměstnanců; 

• organizace do 250 zaměstnanců a 

• organizace nad 250 zaměstnanců. [33] 

 

Uchazeči přihlášení do CSO vyplní přihlášky a dotazníky a odešlou je na uvedenou adresu. 

Následně hodnotící komise jmenovaná hejtmanem kraje posoudí odpovědi účastníků v těchto 

dotaznících a bodově ohodnotí každou odpověď. V případě nejasností požádají hodnotitelé 

účastníka o upřesnění nebo vysvětlení uvedených údajů. Hodnotitelská komise určí pořadí 

účastníků a stanoví vítěze v daných kategoriích podle počtu dosažených bodů. Vyhrává 

účastník s nejvyšším počtem bodů. Vyhlášení vítězů a konečné pořadí je oznámeno 

jednotlivým účastníkům, kteří jsou vyzváni k účasti na slavnostním vyhlášení výsledků. 



47 
 

Dotazníky a systém hodnocení CSR používaný v CSO vychází z metody hodnocení 

společenské odpovědnosti KORP. [33]  

5.1 Analýza stávajícího dotazníku 

Pokud má organizace zájem o soutěž CSO, může veškeré potřebné informace zjistit na 

webových stránkách www.projektso.cz.  Na těchto stránkách mají uchazeči rovněž přístup k 

potřebným dokumentům, které jsou volně stažitelné. Jsou to tyto dokumenty: 

1. Dopis hejtmana kraje. Je sepsán hejtmanem MSK panem Ing. Jaroslavem Palasem. 

Dopis podává základní informace o soutěži CSO a jejím vyhlášení (viz Příloha 1). 

2. CSO uživatelská příručka. Příručka detailně informuje uchazeče o CSO, popisuje 

koncept CSR a uvádí základní principy CSR. Dále jsou v příručce vysvětleny role 

jednotlivých účastníků soutěže a jednoznačně popsána pravidla soutěže (viz Příloha 2). 

3. CSO vyhlášení soutěže. Dokument definuje cíl soutěže a stanovuje podmínky soutěže 

pro jednotlivé účastníky. Jsou zde uvedeny potřebné informace o termínech, do kdy je 

potřeba zaslat vyplněné přihlášky s dotazníky a na jaké adresy (viz Příloha 3). 

4. CSO příloha 1 přihláška. V přihlášce musí účastník vyplnit základní požadované údaje 

jako název a sídlo organizace, určit v jaké kategorii chce soutěžit, uvést statutárního 

zástupce a zmocněnce pro jednání. Vyplněná přihláška musí být zaslána na uvedenou 

adresu v požadovaném termínu (viz Příloha 4). 

5. CSO příloha 2 dotazník. V dotazníku je opět nutno vyplnit základní údaje o organizaci a 

obsahuje také návod, jak má účastník postupovat při vyplňování dotazníku. Následuje 

tabulka vlastního dotazníku rozdělená do pěti oblastí (regionální odpovědnost, sociální 

odpovědnost, odpovědnost v ekonomické oblasti, environmentální odpovědnost a 

doplňkové otázky) obsahující celkem 27 otázek. Vedle každé otázky je kolonka pro 

bodové hodnocení otázky, kterou vyplní hodnotitel. Účastníci po vyplnění dotazníku musí 

podepsat čestné prohlášení o pravdivosti uvedených údajů v dotazníku. V poslední části 

tohoto dokumentu je uvedeno hodnocení úrovní vyspělosti v oblasti CSR a tabulky pro 

zaznačení dosažených bodových výsledků. Tato část slouží pouze pro hodnotitele (viz 

Příloha 5). [33] 
 

Po dvouletém využívání stávajícího dotazníku (bod 5.) bylo rozhodnuto, že je potřeba v něm 

provést určité úpravy, protože bylo zjištěno, že dotazník vykazuje určité nedostatky. Tyto 

nedostatky lze rozdělit do 2 kategorií: 



48 
 

5.1.1 Nedostatky formátu dotazníku 

Formát dotazníku byl nevhodný především pro hodnotitele, jelikož museli vytisknout pět 

stran doručeného vyplněného dotazníku, což bylo zbytečně mnoho stran. Další nevýhodou pro 

hodnotitele bylo, že museli provádět manuální výpočet dosažených bodů v jednotlivých 

oblastech a také celkového počtu bodů. 

5.1.2 Nedostatky obsahu dotazníku 

Určité otázky ve stávajícím dotazníku byly vyhodnoceny jako ne příliš vypovídající nebo 

příliš složité na odpověď. Vznikl požadavek přepracovat nebo úplně vyloučit určité otázky a 

rozšířit dotazník o otázky nové.  

5.2 Odstranění nedostatků a úprava původního dotazníku 

Při odstranění nedostatků a úpravě původního dotazníku jsem postupoval ve dvou krocích, viz 

kapitoly 5.2.1 a 5.2.2. Neznamená to ovšem, že jsem provedl nejdříve jednu a následně až 

druhou část úpravy dotazníků. Oba kroky úpravy probíhaly současně a navzájem se prolínaly. 

5.2.1 Odstranění nedostatků formátu dotazníku 

Bylo rozhodnuto, že nedostatky formátu dotazníku budou odstraněny tak, že dotazník (viz 

Příloha 5) bude převeden z původní verze vytvořené v programu Microsoft WORD do nové 

verze, zpracované v programu Microsoft EXCEL. Vytvořil jsem tak dokument, který je 

složen ze tří listů. První list obsahuje základní informace o CSO a pokyny pro vyplnění 

dotazníku (viz Příloha 6). Na druhém listu (viz Příloha 9 - strana 1.) je tabulka pro vypsání a 

výběr základních údajů o organizaci (účastníkovi soutěže). Na třetím listu (viz Příloha 7) je 

vlastní dotazník a tabulka bodového hodnocení. Účastník musí vypsat odpovědi na otázky do 

příslušných buněk. Pod dotazníkem se nachází tabulka čestného prohlášení, kterou musí 

účastník také vyplnit a následně může dotazník odeslat na uvedenou adresu. 

Hodnotitelé ve sloupci UV (bodové hodnocení) na třetím listu nevypisují body ručně, ale 

pouze vybírají z nabídky 0 - 5 bodů. Kromě toho, že tato úprava vede ke zjednodušení 

přiřazení bodů, nedovoluje přiřazení jiného počtu bodů. Po udělení bodového ohodnocení k 

dané odpovědi jsou pomocí jednoduché funkce body sčítány v tabulce hodnocení 
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(konsenzus), která je rozdělená podle jednotlivých témat CSR. Tabulka také obsahuje kolonku 

pro celkové hodnocení, v níž jsou sečteny všechny body, dosažené v celém dotazníku.  

Hodnotitelé dle instrukcí v dotazníku vytisknou pouze jeden list formátu A4 potištěný 

oboustranně (viz Příloha 9), což tvoří podklad pro rozhodnutí komise JURY o umístění 

soutěžícího v CSO a zároveň tento list slouží k archivaci dotazníku. Jedna strana listu 

obsahuje základní údaje o organizaci a druhá strana hodnocení úrovně vyspělosti v oblasti 

CSR. Především tedy tabulku s bodovým hodnocením zodpovězených otázek (konsenzus). 

Vyplněné dotazníky v elektronické podobě jsou pak archivovány v počítači, popřípadě na 

přenosném médiu, jako je CD nebo USB flash disk u hodnotitelů.     

5.2.2 Odstranění nedostatků obsahu dotazníku 

Při odstraňování nedostatků obsahu dotazníku jsem se zaměřil nejen na otázky, ale také na 

témata, kterými se dotazník zabývá. Původní dotazník se zabýval následujícími tématy: 

• regionální odpovědnost; 

• sociální odpovědnost; 

• odpovědnost v ekonomické oblasti; 

• environmentální odpovědnost a 

• doplňkové otázky. 

 

Použil jsem nová témata, se kterými pracuje norma ČSN ISO 26000:2011. Nová témata jsem 

zvolil především z důvodu, že pokrývají nejen témata v původním dotazníku, ale hlavně mají 

větší šíři záběru. Dle mého názoru témata z této normy jdou nad rámec oblastí 3P. Na závěr 

jsem k novým tématům přidal doplňkové otázky. Témata, kterými se zabývá upravená verze 

dotazníku, jsou: 

• řízení a správa organizace; 

• lidská práva; 

• praktiky z oblasti pracovních vztahů; 

• životní prostředí; 

• etika v podnikání; 

• ochrana spotřebitelů; 

• komunitní angažovanost a rozvoj a 

• doplňkové otázky. 
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Některé otázky použité v původní verzi dotazníku jsem převzal a použil v upravené verzi. 

Část otázek jsem přepracoval, upravil anebo úplně vyloučil. Do dotazníku jsem zařadil celou 

řadu otázek nových, z nichž většinu jsem vytvořil z doporučení uvedených v normě ČSN ISO 

26000:2011 a z požadavků Národního programu posuzování shody systému managementu 

CSR (viz Příloha 8 - otázky).  

Původní verze dotazníku obsahovala 27 otázek. Upravená verze obsahuje 48 otázek. Může se 

zdát, že nárůst počtu otázek zvýší míru pracnosti s vyplňováním dotazníku a s jeho 

hodnocením. Nemělo by to tak být, jelikož všechny nové otázky jsou sepsány stručně a jejich 

význam je jednoznačný. 
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6 HODNOCENÍ CSR VE FIRMĚ TROJEK A.S. POMOCÍ 

 STÁVAJÍCÍCH A UPRAVENÝCH DOTAZNÍKŮ PRO CENU 

 HEJTMANA KRAJE ZA CSR, NÁVRHY NA ZLEPŠENÍ 

V kapitole je popsána firma TROJEK a.s. z hlediska jejího profilu, činností, provozoven a 

technického vybavení. Následně je provedeno hodnocení současného stavu CSR ve firmě 

TROJEK a.s. pomocí stávajícího a upraveného dotazníku pro CSO. Je provedeno porovnání 

dosažených výsledků u obou verzí dotazníku. Závěrem kapitoly jsou sepsány návrhy na 

zlepšení. 

6.1  Firma TROJEK a.s. [34; 35] 

Firma TROJEK a.s. je rodinnou společností, která byla založena roku 1994 panem Ing. 

Zdeňkem Trojkem. Do roku 2009 působila na trhu jako TROJEK s.r.o. a v květnu 2009 se 

změnila na akciovou společnost. Firma se zabývá: 

• kovošrotem; 

• hutním prodejem a 

• likvidací automobilů.  

 

Firma má v současnosti 183 zaměstnanců. Podle tohoto počtu se řadí mezi středně velké 

společnosti. Ročním obratem 5,5 mld. Kč se řadí ovšem mezi velké společnosti. Na Obr. 6 je 

znázorněna organizační struktura firmy TROJEK a.s.  

 



52 
 

 

Obr. 6 Organizační struktura firmy TROJEK a.s. 

6.1.1 Kovošrot 

Firma TROJEK a.s. je nejvýznamnější tuzemská společnost, která se zabývá nakládáním s 

ocelovými odpady a barevnými kovy a obchodní činností v této oblasti na území ČR, 

Slovenska, Polska, Německa, Rakouska a Itálie. Kovošrot zaujímá podstatnou část činnosti 

firmy. 
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TROJEK a.s. je přímým dodavatelem ocelového odpadu do českých hutních společností jako: 

EVRAZ VÍTKOVICE STEEL, a.s., VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s., ArcelorMittal 

Ostrava a.s. a TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s., U. S. Steel Košice, s.r.o. a je významným 

exportérem ocelových šrotů do hutí do již zmiňovaných zemí. 

Technické vybavení 

Firma vlastní rozlehlá vlečková šrotiště v Ostravě - Heřmanicích, Ostravě - Mariánských 

Horách, Ostravě - Vítkovicích, Otrokovicích a Kolíně. Provozuje také řadu menších 

provozoven. Firma disponuje kvalitním technickým vybavením pro svoz ocelových odpadů a 

manipulační technikou. Neustále investuje do nových nákladních automobilů, bagrů a dalších 

strojních zařízení. 

Další činnosti 

• Výkup železného šrotu: v provozovnách se provádí výkup všech druhů ocelových a 

legovaných odpadů včetně odpadů z barevných kovů. 

• Nakládka po celé Moravě: firma provádí nakládku a odběr materiálu kdekoliv po celé 

Moravě. 

• Kontejnerový servis: firma poskytuje kontejnerový servis jako je přistavení požadovaného 

kontejneru a jeho pravidelné nebo jednorázové vyvezení. 

• Likvidace technologických celků: firma zajišťuje likvidace a demolice technologických 

celků 

• Nadstandardní platební podmínky: firma poskytuje nadstandardní platební podmínky, 

jako zálohy a platby v hotovosti. 

6.1.2 Hutní prodej 

Obchodní divize hutního prodeje se zabývá nákupem, skladováním, úpravou a prodejem 

plochých výrobků. Díky finanční stabilitě společnosti a úzké spolupráci s předními hutními 

podniky jak v ČR, tak i v zahraničí, firma rozšířila svou činnost na realizace traťových 

obchodů a provozování konsignačních skladů u konečných spotřebitelů. 

V současnosti firma obchoduje převážně s produkty těchto hutních podniků: Evraz Vítkovice 

Steel, Mittal Steel Ostrava, Třinecké železárny, U. S. S. Košice, hutě v rámci skupiny 
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ArcellorMittal, dále hutě v Posku, Itálii, Maďarsku, Rusku, Ukrajině a jiných zemích. Hutní 

prodej zaujímá asi 5% činnosti firmy. 

Doprava materiálu k zákazníkům je zajištěna prostřednictvím firemního vozového parku nebo 

ve spolupráci se smluvními partnery. 

Produkty 

• kvartoplechy;  

• ocelové plechy válcované za tepla; 

• ocelové plechy válcované za tepla mořené;  

• ocelové plechy válcované za studena;  

• pozinkované plechy;  

• svitky za tepla válcované;  

• svitky za studena válcované;  

• svitky pozinkované; 

• betonářská ocel;  

• profily a 

• nosníky.  

6.1.3 Likvidace automobilů 

Autovrakoviště je odděleným provozem v areálu Ostrava - Mariánské Hory. Likvidace 

automobilů spadá pod kovošrot. Likvidace je prováděna na specializovaném pracovišti, které 

je vybaveno nejmodernější technikou zaručující ekologicky šetrné nakládání při všech 

technologických operacích souvisejících s vlastním zpracováním autovraku.  

Celé pracoviště je zajištěno izolovanou nepropustnou plochou a odlučovačem lehkých 

kapalin, díky nimž nemůže dojít k úniku žádné z provozních kapalin vozidla do okolí a tudíž 

ohrožení či poškození životního prostředí. Je zde prováděna likvidace motorových vozidel 

všech značek, typů, stáří a kategorií. 

V současnosti je připravováno k uvedení do provozu autovrakoviště v provozovně v 

Otrokovicích. 
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6.1.4 Seznam provozoven 

Firma vlastní a provozuje řadu provozoven na těchto místech: 

• Bohumín; 

• Bystřice pod Hostýnem; 

• Kolín; 

• Krnov; 

• Opava; 

• Ostrava - Kunčičky; 

• Ostrava - Mariánské Hory - sběrna; 

• Ostrava - Mariánské Hory - provoz; 

• Ostrava - Přívoz - vedení společnosti; 

• Otrokovice a 

• Valašské Meziříčí. 

6.1.5 Certifikace 

Firma TROJEK a.s. je certifikována dle norem ČSN EN ISO 9001:2009 a ČSN EN ISO 

14001:2005 v oboru nákup, prodej a zpracování kovového odpadu, a nákup a prodej hutního 

materiálu. 

6.1.6 Společenská odpovědnost  

Analýza stavu CSR ve firmě TROJEK a.s. byla provedena v roce 2010 použitím metodiky 

hodnocení KORP, z které byla vybrána pouze environmentální oblast. A to hlavně z toho 

důvodu, že firma TROJEK a.s. si přála posoudit svou společenskou odpovědnost přednostně v 

této oblasti. Dalším důvodem byla časová náročnost provedení hodnocení ekonomické a 

sociální oblasti a také malé zkušenosti s metodou KORP. 

Podle dosaženého celkového počtu bodů B = 80,2 firma splnila požadavky environmentální 

oblasti, a to proto, že celkový počet bodů dosáhl hodnoty větší než 50. Firma TROJEK a.s. 

také dosáhla nejvyššího možného bodového ohodnocení 100 bodů v oblasti EG5V2 - 

Nakládání s odpady. Méně než 50 bodů bylo dosaženo pouze v jedné oblasti a to v panelu 

výsledky u subkritéria EG3 - Environmentální dopady spotřeb energií, zdrojů, látek, v oblasti 

EG3V1 - Aktivity související se snižováním spotřeby elektrické energie. Pro danou oblast byla 

navržena a realizována určitá opatření. 
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6.2 Hodnocení CSR ve firmě TROJEK a.s. pomocí stávajícího dotazníku 

 pro CSO 

Hodnocení CSR bylo provedeno ve firmě TROJEK a.s. pomocí stávajícího dotazníku pro 

CSO. Pracovník pověřený za vyplnění dotazníku postupoval dle CSO uživatelské příručky 

(viz Příloha 2).  

Odpovědi ve vyplněném dotazníku (viz Příloha 5) jsem bodově ohodnotil dle Tab. 6 

Hodnocení úrovně vyspělosti. 

Tab. 6 Hodnocení úrovně vyspělosti 

Hodnocení Úroveň vyspělosti 

Žádné aktivity v dané oblasti nejsou realizovány 0 

Aktivita/aktivity v dané oblasti jsou plánovány, byly stanoveny 
konkrétní cíle a hodnoty 

1 

Aktivita/aktivity jsou plánovány a realizovány 2 

Aktivita/aktivity jsou plánovány, realizovány a vyhodnocovány 3 

Aktivita/aktivity jsou plánovány, realizovány, vyhodnocovány a 
dále zlepšovány 

4 

V aktivitách je dlouhodobě dosahováno pozitivních trendů 
(vývoj za poslední tři roky) 

5 

 

V rámci CSO přiřazuje body k odpovědím na otázky více hodnotitelů nezávisle na sobě. Po 

provedení hodnocení spolu dosažené výsledky hodnotitelé konzultují a dohodnou se na 

finálním bodovém hodnocení, které je prezentováno komisi JURY. Jelikož jsem prováděl 

bodové hodnocení sám, může být trochu zkresleno subjektivními názory a pocity u obou verzí 

dotazníku. Pro účely diplomové práce je ovšem takové hodnocení dostačující. 

Bodové hodnoty odpovědí na jednotlivé otázky jsou uvedeny v Příloze 5. V Tab. 7 jsou 

uvedeny body dosažené firmou TROJEK a.s. v jednotlivých tématech. 
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Tab. 7 Bodové hodnocení firmy TROJEK a.s. pomocí stávajícího dotazníku 

Témata Dosažené body 
Dosažitelné 

maximum bodů 
Úspěšnost v 

% 

Regionální odpovědnost 12 15 80,0 

Sociální odpovědnost 27 50 54,0 

Odpovědnost v ekonomické oblasti 24 30 80,0 

Environmentální odpovědnost 20 30 66,7 

Doplňkové otázky 4 10 40,0 

Celkové hodnocení  87 135 64,4 
 

Výpočet úspěšnosti v % byl proveden dle vzorce: 

Úspěšnost v % = (Dosažené body / Dosažitelné maximum bodů) x 100 

Úspěšnost v % udává procentuální hodnotu splnění požadavků jednotlivých témat a 

celkového hodnocení. Dle zjištěných výsledků firma TROJEK a.s. dosáhla nejvyššího 

hodnocení v tématech Regionální odpovědnost a Odpovědnost v ekonomické oblasti s 

hodnotou 80,0%. Nejnižší hodnoty dosáhla v tématu Doplňkové otázky s hodnotou 40,0%. 

Bylo by vhodné se primárně zaměřit na realizaci nápravných opatření právě v tomto tématu. 

Celkové hodnocení je 64,4%, což je výsledek, který napovídá, že se firmě TROJEK a.s. 

nabízí řada možností, v jakých oblastech zlepšovat svoji společenskou odpovědnost. 

6.3 Hodnocení CSR ve firmě TROJEK a.s. pomocí upraveného dotazníku 

 pro CSO 

Hodnocení CSR bylo provedeno ve firmě TROJEK a.s. pomocí upraveného dotazníku pro 

CSO, vypracovaného v programu Microsoft EXCEL. Pracovník pověřený za vyplnění 

dotazníku postupoval dle kroků uvedených v listu 1 (viz Příloha 6). Na druhém listu byla 

vyplněna tabulka obsahující základní údaje o firmě (viz Příloha 9 - strana 1). Odpovědi na 

jednotlivé otázky byly následně vypsány do příslušných buněk v listu 3 (viz Příloha 7). Z 

důvodu lepšího přehledu a názornosti pro účely diplomové práce, jsem se rozhodl jednotlivé 

otázky, odpovědi a bodové hodnocení (UV) převést do formy dokumentu, který je vytvořen v 

programu Microsoft WORD (viz Příloha 8). Příloha 7 obsahuje jen pár otázek, odpovědí a 

UV, a slouží pouze jako názorný příklad.   
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Po doručení vyplněného dotazníku jsem provedl bodové hodnocení odpovědí na jednotlivé 

otázky. Bodové hodnoty jsem přiřazoval dle Tab. 6 Hodnocení úrovně vyspělosti.  

Bodové hodnoty odpovědí na jednotlivé otázky jsou uvedeny v Příloze 8. V Tab. 8 jsou 

uvedeny body dosažené firmou TROJEK a.s. v jednotlivých tématech. 

Tab. 8 Bodové hodnocení firmy TROJEK a.s. pomocí upraveného dotazníku 

Témata Dosažené body 
Dosažitelné 

maximum bodů 
Úspěšnost v 

% 

Řízení a správa organizace 24 30 80,0 

Lidská práva 3 5 60,0 

Praktiky z oblasti pracovních vztahů 33 55 60,0 

Životní prostředí 28 35 80,0 

Etika v podnikání 19 35 54,3 

Ochrana spotřebitelů 9 25 36,0 

Komunitní angažovanost a rozvoj 29 35 82,9 

Doplňkové otázky 17 20 85,0 

Celkové hodnocení 162 240 67,5 
 

Výpočet úspěšnosti v % byl proveden dle vzorce: 

Úspěšnost v % = (Dosažené body / Dosažitelné maximum bodů) x 100 

Úspěšnost v % udává procentuální hodnotu splnění požadavků jednotlivých témat a 

celkového hodnocení. Dle zjištěných výsledků firma TROJEK a.s. dosáhla nejvyššího 

hodnocení v tématech Doplňkové otázky s hodnotou 85,0% a Komunitní angažovanost a 

rozvoj s hodnotou 82,9%. Nejnižší hodnoty dosáhla v tématu Ochrana spotřebitelů s hodnotou 

36,0%. Je to pravděpodobně způsobeno skutečností, že firma TROJEK a.s. není dodavatelem 

produktů konečným spotřebitelům, tudíž se tímto tématem nemá potřebu blíže zabývat. Není 

tedy primárním cílem se zaměřovat na realizaci zlepšení v tomto tématu. Doporučuji 

přednostně se zaměřit na realizaci nápravných opatření v tématu Etika v podnikání. Celkové 

hodnocení je 67,5%, což je výsledek, který napovídá, že se firmě TROJEK a.s. nabízí řada 

možností, v jakých oblastech zlepšovat svoji společenskou odpovědnost. 

Pro otázky, jejichž odpovědi byly ohodnoceny body 0, 1 a 2, jsou navržena v kapitole 6.5 

opatření pro zlepšení. 
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6.4  Porovnání dosažených výsledků 

Jelikož každý z dotazníku se zabývá jinými tématy, je těžké porovnávat výsledky v 

jednotlivých tématech mezi sebou. Vazby mezi tématy u obou verzí dotazníku jsou ovšem 

zřejmé. Je to podloženo i podobností dosažených výsledků při výpočtu úspěšnosti v %. Nelze 

ovšem jednoznačně říci, že jednotlivým tématům v původním dotazníku odpovídají témata v 

upraveném dotazníku.   

Jak již bylo řečeno, upravená verze dotazníku má větší šíři záběru. Na základě těchto 

skutečností jsem se rozhodl porovnat pouze celkové bodové hodnocení u obou dotazníků, 

abych zjistil, zda mají podobnou vypovídací schopnost. Dosažené celkové hodnocení z 

hlediska úspěšnosti v % je u stávajícího dotazníku 64,4 % a u upraveného dotazníku 67,5%. I 

když je rozdíl mezi oběma výsledky 3,1%, tvrdím, že oba dotazníky mají velmi podobnou 

vypovídací schopnost. 

6.5  Návrhy na zlepšení 

V kapitole jsou vypsány návrhy na zlepšení pro odpovědi, které byly ohodnoceny body 0, 1 a 

2. Rozhodl jsem se navrhnout určitá zlepšení nejen pro úrovně vyspělosti s bodovým 

ohodnocením 0 a 1, které nepředpokládají realizaci aktivit v dané oblasti, ale také pro úroveň 

vyspělosti s bodovým ohodnocením 2. Tato úroveň sice předpokládá plánování a realizování 

patřičných aktivit, ale nezahrnuje zpětnou vazbu formou vyhodnocování těchto aktivit. Zpětná 

vazba je velmi důležitá, protože napomáhá firmě zjistit odezvy na její činnost. Na základě 

odezvy pak může být aktivita upravena, dále rozvíjena nebo zcela vynechána.  

Návrhy na zlepšení jsou vytvořeny pouze pro upravenou verzi dotazníku. Pro původní verzi 

dotazníku jsem již nevytvářel návrhy na zlepšení, jelikož považuji za stěžejní pouze odpovědi 

uvedené v upravené verzi dotazníku. Návrhy na zlepšení jsou uvedeny v Tab. 9.  
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Tab. 9 Návrhy na zlepšení 

TÉMA 

Otázka Odpověď 

Návrhy na zlepšení 

PRAKTIKY Z OBLASTI PRACOVNÍCH VZTAHŮ 

9. Jaké jsou stanoveny postupy pomoci 
zaměstnancům v případě nezbytného snižování 
personálního stavu nebo při ukončení vlastní činnosti, 
odcházejícím zaměstnancům najít nové zaměstnání, a 
jaké aktivity je vaše organizace připravena přitom 
vyvíjet?  

Nejsou stanoveny postupy ani vyvíjeny žádné aktivity. 

• Pro případ nezbytného snižování personálního stavu nebo při ukončení vlastní činnosti, odcházejícím 
zaměstnancům by měla firma vytvořit postupy pomoci těmto zaměstnancům s nalezením nových 
pracovních míst. Postupy by měly zahrnovat průzkumy pracovních příležitostí v regionu, pomoc 
zaměstnancům při kontaktování budoucího potenciálního zaměstnavatele, pomoc zaměstnancům v přípravě 
na pracovní pohovor, finanční a morální podporu v případě nutnosti rekvalifikace zaměstnance a poskytnutí 
referencí. 

• Pokud není nezbytně nutné propustit daného zaměstnance, měla by firma uvažovat o jeho využití v jiné 
oblasti. Například převedení na jinou pracovní pozici a zajištění s tím související rekvalifikace.    

• Firma by měla udržovat kontakt týkající se volných pracovních míst se svými obchodními partnery, který 
je zaměřen na možnost přijetí odcházejících zaměstnanců u těchto partnerů, nebo naopak přijetí 
odcházejících zaměstnanců od obchodních partnerů do firmy. 

10. Jakou pozornost věnuje vaše organizace bývalým 
zaměstnancům, jaké aktivity pro ně zajišťuje? 

Nejsou stanoveny postupy ani vyvíjeny žádné aktivity. 

• Udržování aktuálních kontaktních údajů na bývalé zaměstnance v evidenci.  

• Dle vlastní potřeby informovat bývalé zaměstnance o možnosti účasti na různých firemních akcích, 
dobročinných projektech či projektech na ochranu životního prostředí.  

17. Jaké aktivity vyvíjí vaše organizace v rámci 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) nad 
rámec platné legislativy, norem a předpisů?  

Legislativa má dostatečně přísné požadavky v naší 
oblasti podnikání, tudíž nejsou vyvíjeny žádné nad 
rámcové aktivity. 

• Nákup a umožnění vlastním zaměstnancům používat ochranné pomůcky, používané při práci, které sice 
nevyžaduje legislativa, normy ani předpisy, ale které v co nejvyšší míře ochrání zdraví zaměstnanců. 

• Tvorba vlastních bezpečnostní instrukcí a pravidel, která jsou přísnější, než stanovuje legislativa s ohledem 
na jednotlivé provozy.  

• Zpřísnění předpisů požární ochrany a instalace elektronické požární signalizace (EPS). 

• Instalace elektronické zabezpečovací signalizace (EZS) v prostorách pro uložení nebezpečných látek. 

• Provádění preventivních lékařských prohlídek zaměstnanců nad rámec požadavků legislativy. 

• Přidělování zvýšeného množství čistících a desinfekčních prostředků zaměstnancům nad rámec legislativy. 

• Implementace požadavků normy ČSN OHSAS 18001:2008 do firemní kultury a certifikace firmy dle této 
normy. 

• Vedení pravidelného dialogu se zaměstnanci, týkající se BOZP. Firma by měla přijímat, zvažovat a 
realizovat náměty a postřehy zaměstnanců v oblasti BOZP. 

• Aktivity realizované v této oblasti by měly být pravidelně vyhodnocovány a neustálé zlepšovány. 
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ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

23. V jakém rozsahu využívá vaše organizace 
druhotné (recyklované) materiály a obnovitelné zdroje 
energie?  

Instalace solárních panelů na ohřev vody a topení, 
využívání kancelářských potřeb z recyklovaných 
materiálů. 

• Možnosti využívání recyklovaných materiálu ve firmě by měly být pravidelně analyzovány. Firma by měla 
vybírat a používat takové produkty, které jsou vyráběny z druhotných materiálů a jsou vhodné pro svůj účel 
použití. 

• Možnosti využívání obnovitelných zdrojů energie ve firmě by měly být pravidelně analyzovány. Firma by 
měla vybírat takové technologie, které svou povahou umožňují využívání obnovitelných zdrojů energie. 

• Aktivity realizované v této oblasti by měly být pravidelně vyhodnocovány a neustálé zlepšovány. 

25. Jaké další aktivity vyvíjí vaše organizace v rámci 
ochrany životního prostředí nad rámec platné 
legislativy, norem a předpisů (např. třídění odpadů v 
organizaci, akce pro zaměstnance s environmentální 
tématikou)? 

Třídění komunálního odpadu v rámci celé firmy. 

• Měly by být plánovány a realizovány akce s tématikou ochrany životního prostředí, do kterých se mohou 
zapojit i ostatní stakeholdeři. Tyto akce mohou být zaměřeny např. na péči a čištění životního prostředí v 
okolí firmy, výsadbu stromů, pořádání odborných seminářů o ochraně životního prostředí pro své 
zaměstnance, kterých se může zúčastnit i veřejnost apod. 

• Pravidelně by měl být vyhodnocován přínos těchto aktivit u zaměstnanců a ohlasy veřejnosti. Na základě 
zpětné vazby by měla být realizována opatření pro zvýšení účinnosti těchto aktivit. 

ETIKA V PODNIKÁNÍ 

28. Má vaše organizace zavedeny a udržovány zásady 
a postup boje proti korupci a vydírání? 

Nejsou zavedeny žádné zásady. 

• Měla by být vytvořena a zavedena protikorupční politika. 

• Protikorupční politika by měla být šířena celou organizací formou zveřejnění na webových stránkách, ve 
firemním časopise, měla by být zmiňována při školení zaměstnanců a deklarována obchodním partnerům. 

29. Jaká etická pravidla a postupy, týkající se 
korektní hospodářské soutěže, jdoucí nad rámec platné 
legislativy, má zavedeny a funkční vaše organizace? 

Organizace dodržuje a respektuje pravidla slušného a 
korektního konkurenčního boje. 

• Měly by být vyhodnocovány aktivity realizované v oblasti slušného a korektního konkurenčního boje. Tyto 
aktivity by měly být neustále rozvíjeny a zlepšovány.  

• Měl by být navržen, zaveden, udržován a neustále zlepšován etický kodex, který zahrnuje mimo jiné 
pravidla korektní hospodářské soutěže, jdoucí nad legislativní rámec.  

30. Jakým způsobem vaše organizace prověřuje 
respektování vlastnických práv ve vaší organizaci? 

Nákup a používání pouze originálních publikací 
potřebných k výkonu profese. 

• Mělo by být přezkoumáváno, zda nedochází k porušování vlastnických práv. Tuto činnost je možno zařadit 
například do interních auditů QMS a EMS. Kontrolován by měl být převážně software používaný 
zaměstnanci v jejich počítačích, publikace využívané k výkonu profese aj. 

• Pokud by bylo zjištěno, že ve firmě dochází k narušování vlastnických práv, bylo by potřeba přijmout 
opatření ke zlepšení, která napraví tento stav. 

• Aktivity v této oblasti by měly být pravidelně vyhodnocovány a zlepšovány. 
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OCHRANA SPOTŘEBITELŮ 

33. Jaké činnosti a postupy uplatňuje vaše organizace 
v rámci čestného marketingu?  

Užívání pravdivé reklamy. 

• Měla by být pravidelně ověřována pravdivost používaných reklam, v případě zjištění nesrovnalostí by měla 
být realizována nápravná opatření.  

34. Jaké aktivity vyvíjí vaše organizace nad rámec 
platné legislativy, norem a předpisů v oblasti ochrany 
zdraví a bezpečnosti spotřebitelů při užívání vašich 
produktů? 

Nevyvíjí, není potřeba, nevyrábíme produkty pro 
konečné spotřebitele. 

• K produktům, vyráběným v rámci hutního prodeje, by mohly být poskytovány informativní letáky, v 
kterých by byly uvedené informace, které se týkají bezpečnosti při užívání produktů. 

• Měla by být vedena evidence úrazů u konečných spotřebitelů, které byly zapříčiněny manipulací s firmou 
vyráběnými a distribuovanými produkty.  

• Dále by měly být vyhodnocovány příčiny vzniku těchto událostí, a měly by být přijaty bezpečnostní 
postupy, které zamezí vzniku událostí toho typu, způsobených stejnou nebo podobnou příčinou.  

35. Poskytuje vaše organizace informace 
spotřebitelům o dopadech výběru produktů na jejich 
blahobyt a životní prostředí?  

Neposkytuje, není potřeba z hlediska povahy našich 
produktů. 

• Firma by měla přímo na své produkty nebo do technické dokumentace uvádět skutečnosti týkající se 
dopadu užívání produktů na životní prostředí nad rámec platné legislativy.  

37. Jakými bezpečnostními prostředky chrání vaše 
organizace osobní údaje spotřebitelů? 

Firewall použitý v intranetu, v němž jsou uchovávány 
osobní údaje zákazníků. 

• Měl by být implementován, řízen a neustále zlepšován systém managementu bezpečnosti informací 
(ISMS), dle normy ČSN ISO/IEC 27001:2006 a měla by být zvážena certifikaci dle této normy.   

KOMUNITNÍ ANGAŽOVANOST A ROZVOJ 

44. V jakém rozsahu (kolik zaměstnanců z celkového 
počtu a na jak dlouho, uvedeno ve dnech) uvolňuje 
vaše organizace své zaměstnance pro plnění veřejně 
prospěšných úkolů v MSK a z jaké oblasti jsou tyto 
veřejně prospěšné úkoly (např. na pomoc jiným 
potřebným neziskovým organizacím)? 

Uvolnění zaměstnanců na pomoc v případě živelných 
katastrof. 

• Firma by měla uvolňovat své zaměstnance z pracovních povinností v rozsahu minimálně jednoho dne za 
rok, za účelem vykonávání veřejně prospěšných aktivit. Kolik zaměstnanců uvolní, a kteří to budou, záleží 
na rozhodnutí vrcholového vedení. Veřejně prospěšné aktivity mohou spadat do oblastí: pomoci 
neziskovým organizacím, ochrany a péče o životní prostředí, organizování dnů otevřených dveří ve firmě, 
poskytování pracovníků a firemních prostor k výuce a školení apod. 

• Aktivity realizované v této oblasti by měly být pravidelně vyhodnocovány a neustálé zlepšovány. 
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ZÁVĚR 

Cílem diplomové práce bylo popsat společenskou odpovědnost jako součást komplexní 

podnikové integrace, uvést technické normy, které se vztahují ke komplexní podnikové 

integraci a seznámit se skupinou stakeholders. Dále práce obsahuje definice, historický vývoj, 

pilíře a koncepty blízké koncepci společenské odpovědnosti a objasňuje její význam z 

hlediska trvale udržitelného rozvoje. Následně je v práci popsán postup implementace CSR do 

firemního systému managementu, a také jsou zde detailně rozpracovány metody sloužící k 

hodnocení CSR. 

V praktické části diplomové práce analyzuji a upravuji stávající dotazník, který byl doposud 

používán v soutěži Ceny hejtmana Moravskoslezského kraje za společenskou odpovědnost. 

Upravený dotazník vychází nejen z metody KORP, ale také z technické normy ČSN ISO 

26000:2011 a z Národního programu posuzování shody systému managementu společenské 

odpovědnosti. Úpravy provedené v dotazníku se týkají jak formátu dotazníku, tak jeho 

obsahu. 

V další kapitole popisuji profil firmy TROJEK a. s. a realizuji v této firmě hodnocení CSR 

pomocí stávajícího i upraveného dotazníku pro CSO. Dle stávajícího dotazníku dosáhla firma 

TROJEK a.s. celkem 87 bodů ze 135 možných a dle upraveného dotazníku 162 bodů z 240 

možných. Oba výsledky dosažené v dotaznících jsou srovnány a jsou navržena nápravná 

opatření. 

Zatím bohužel nevím, zda bude upravený dotazník pro CSO využíván při oficiálním 

hodnocení v rámci soutěže. Výhody upraveného dotazníku jsou zřejmé, je jednodušší z 

hlediska přidělování a vyhodnocování bodů hodnotiteli a také má větší šíři záběru díky 

novým tématům, která jsou převzata z normy ČSN ISO 26000:2011. 
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1. Úvodem 
 
Hejtman Moravskoslezského kraje Jaroslav Palas spolu s předsedou Rady 
kvality ČR  Robertem Szurmanem vyhlašují:  
 
Cenu hejtmana kraje za společenskou odpovědnost. 
 
1.1 Cena hejtmana kraje za společenskou odpovědnost (CSO) ideově vychází 

z Národní ceny ČR za společenskou odpovědnost organizací (Corporate 
Social Responsibility – dále jen CSR) a je určena pro subjekty 
podnikatelského sektoru Moravskoslezského kraje v kategoriích: 

 
- do 50 zaměstnanců, 
- do 250 zaměstnanců, 
- nad 250 zaměstnanců. 
 

1.2 Cílem soutěže je iniciovat zájem organizací o principy společenské 
odpovědnosti, charakterizované především zvýšeným zájmem o problematiku 
životní prostředí a sociální odpovědnosti, iniciovat posun pohledu na vlastní 
společenskou roli z úrovně „Profit only“ (pouze zisk) k širšímu pohledu 
v kontextu dnes často zmiňovaných tří „P“- „People-Planet-Profit“ (lidé-
planeta-zisk). 

 
1.3 Soutěž je od roku 2010 součástí Projektu společenské odpovědnosti, který je 

realizován v Moravskoslezském kraji s cílem zvýšit povědomí občanů a firem 
o společenské odpovědnosti organizací. Účelem uvedeného projektu je volná 
spolupráce ekonomicky aktivních subjektů, veřejné správy a zájmových 
sdružení v oblasti společenské odpovědnosti organizací v Moravskoslezském 
kraji. 

 
1.4 Odpovědné přístupy k podnikání jsou jednou z nejdynamičtějších a 

nejzajímavějších oblastí pro organizace fungující na globalizujících se trzích. 
V oblasti podnikání se stále zřetelněji prosazují takové principy jako jsou 
odpovědnost a transparentnost v aktivitách organizace a shoda s relevantními 
mezinárodními standardy a národní legislativou jak v rámci vlastního 
podnikání, tak i v rámci dodavatelského řetězce. Součástí jsou i respekt vůči 
lidským právům, akce proti korupci a úplatkářství, zvýšený dialog se státními i 
soukromými organizacemi, které jsou zapojeny do lokálních projektů. 

   
Ve zvýšené míře se vyžaduje, aby organizace integrovaly oblasti společenské 
(sociální), ekonomické a životního prostředí do vlastního podnikání a 
nespatřovaly svůj zájem pouze ve zvyšování zisku a příjmů pro vlastníky či 
akcionáře. 

 
Obecně se zjišťuje, že je potřebné definovat kroky, které je žádoucí udělat 
ve vývoji k udržitelnému rozvoji jak prostřednictvím práce a vytváření 
bohatství, tak i v ohledech jako jsou například korektní dodavatelské vztahy, 
partnerství nebo ochrana životního prostředí. 
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Je mnoho principů nebo dokumentů, které jsou sice primárně adresované 
vládám, ale některé mohou ovlivnit i další subjekty, včetně soukromých 
organizací. Jedná se například o Všeobecnou deklaraci lidských práv a dvě 
související úmluvy, tj. Směrnici OECD pro nadnárodní organizace, Deklaraci 
základních principů a práv při práci ILO (Mezinárodní organizace práce), 
závěrečnou deklaraci konference o právech dítěte (New York 1990), závěry 
konference o životním prostředí a rozvoji. V neposlední řadě je třeba zmínit 
Zelenou knihu – Podpora evropského rámce pro Společenskou odpovědnost 
organizace (GREEN PAPER - Promoting a European framework for Corporate 
Social Responsibility) vydanou Komisí Evropských společenství (COM (2001) 
366 final). 

 

2. Koncept společenské odpovědnosti organizací 
 
Základním posláním jakéhokoliv podnikatelského subjektu je poskytování výrobků 
či služeb svým zákazníkům. To je základem všech úvah při hodnocení výsledků: 
 
Kolik jsme utržili/získali? 
Jaké náklady jsme museli vynaložit? 
Jaké výše zisku/přebytku jsme dosáhli? 
Jak jsme své zákazníky uspokojili? 
Jaké pozice zaujímáme vůči srovnatelným organizacím? … atd. 
 
Takový přístup je obvyklý a pochopitelný. Vždyť „o peníze jde vždycky až na prvním 
místě“. Současné trendy moderního managementu však ukazují, že organizace 
vedle uspokojení svých zákazníků usilují i o získání přízně i ostatních 
zainteresovaných stran (svých zaměstnanců, veřejnosti, orgánů státní správy 
i samosprávy, občanských sdružení, dodavatelů, investorů). Prokazují jim, že jsou 
korektní v oblasti podnikání, že jim jde nejen o prospěch pro sebe, nýbrž i 
o poskytování vytvořených a vkládaných prostředků pro zvýšení ekonomické 
výkonnosti příslušné lokality, pro péči o životní prostředí a pro zlepšení sociální 
situace svých zaměstnanců i dalších skupin občanů. Zkrátka, že globální problémy 
zachování života na naší planetě a zvyšování kvality života lidí a jejich životního 
prostředí v místě působiště i mimo něj jim nejsou lhostejné a že jsou připraveny 
svými aktivitami přispět k jejich řešení. Od toho očekávají především vybudování 
dobrého jména a následně příliv nových zákazníků, což se projeví i ve zvyšování 
jejich ekonomických výsledků. Tato praxe je kompatibilní s účinky marketingu, 
je však rozhodně prospěšnější. 
 
Existuje mnoho definic pojmu společenské odpovědnosti, které mají mnoho 
společných aspektů. Jejich integrací jak z hlediska teoretického, tak praktického je 
možno najít srozumitelně vyjádřením tohoto pojmu: 
 
Společenská odpovědnost je DOBROVOLNÉ integrování sociálních 
a ekologických hledisek do každodenních firemních aktivit pro respektování 
potřeb zainteresovaných stran (tzv. stakeholderů). 
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3. Základní principy společenské odpovědnosti 
organizací 

 
3.1 Mezi základní principy společenské odpovědnosti jsou obvykle řazeny: 
- dobrovolnost (nad rámec legislativy), 
- transparentnost/důvěryhodnost (nezastírání informací pro zainteresované 

strany), 
- zohlednění potřeb zainteresovaných stran (být „slušným sousedem“, plnit 

dle možností jejich potřeby), 
- komplexnost (uplatňování přístupu „Triple-Bottom-Line“ - tzn. soustředění 

aktivit do tří základních oblastí - ekonomické, environmentální a sociální), 
- průběžnost (ne nahodilé aktivity), 
- dlouhodobost (nejde o zbytečné vyhazování peněz, aktivity v rámci 

společenské odpovědnosti jsou investicí do budoucího rozvoje organizace – 
udržitelnost). 

 
3.2 Principy společenské odpovědnosti - možný profit pro organizace: 
- větší transparentnost, 
- posílení důvěryhodnosti, 
- dlouholetá udržitelnost firmy, 
- zvýšení loajality a produktivity zaměstnanců (možnost získat kvalitní 

zaměstnance), 
- budování reputace a z ní vyplývající silné pozice na trhu, 
- odlišení od konkurence, 
- příležitost pro inovace, 
- zmenšení nákladů na management rizik, 
- budování politického kapitálu, 
- vedení dialogu a budování vztahů důvěry s okolím a z toho vyplývající 

vzájemné pochopení, 
- snížení rizik bojkotů a stávek, 
- přímé finanční úspory spojené s ekologickou praxí, 

 
Hlásíte se k naplňování tohoto konceptu? Chcete si ujasnit své pozice? Pak je 
na místě vyplnění přiloženého dotazníku. Vaše reálná praxe v odpovědích na otázky 
prověří, zda jste se tomuto konceptu přiblížili plně, zčásti, nebo vůbec. Při vyplňování 
dotazníku zvažte, jaké aktivity v zadaných oblastech realizujete, čím prokážete jejich 
existenci a také jaká opatření k dalšímu zlepšení v dané oblasti plánujete 
do budoucna. Zejména se pokuste formulovat konkrétní důkazy potřebné 
pro vyhodnocení. 
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4. Cena hejtmana kraje za společenskou odpovědnost – 
zásady 

 
1. Účastníci soutěže: 
 

• Krajský úřad Moravskoslezského kraje 
Vyhlašovatel soutěže o „Cenu hejtmana kraje za společenskou odpovědnost“ 

 
• Rada kvality České republiky 

Odborný garant a spoluvyhlašovatel soutěže 
 

• Uchazeč  
Podnikatelský subjekt (organizace), který se přihlásí do soutěže 

 
• Hodnotící komise JURY  

Je orgán jmenovaný hejtmanem Moravskoslezského kraje ve spolupráci 
s Radou kvality ČR. Jeho úkolem je hodnocení jednotlivých uchazečů a určení 
vítěze. 

 
• Hodnotitel 

Je nezávislá osoba vyškolená Radou kvality ČR, bez jakékoliv vazby 
na hodnocenou organizaci, držitel certifikátu „Manažer CSR“. Hodnotitele 
jmenuje na návrh Rady kvality ČR hejtman Moravskoslezského kraje. 

 
 

2. Krajský úřad Moravskoslezského kraje a Rada kvality ČR 
 
Krajský úřad Moravskoslezského kraje spolu s Radou kvality ČR spolupracují 
na koncepci soutěže „Cena hejtmana kraje za společenskou odpovědnost“. Případné 
problémy spojené s realizací soutěže se řeší operativně a na příslušné řídící úrovni. 
 
3. Pravidla 
 

• Soutěž je určena pro jakýkoliv subjekt podnikatelského sektoru, který působí 
v Moravskoslezském kraji. 

• Soutěž je jednoroční. 
• Soutěž je vyhlašována hejtmanem kraje způsobem, který umožní, aby se 

s touto informací mohla seznámit široká veřejnost. 
• Soutěž je rozdělena do tří kategorií  

- do 50 zaměstnanců, 
- do 250 zaměstnanců, 
- nad 250 zaměstnanců. 

• Uchazeči se do soutěže přihlašují elektronicky (tj. přihláškou potvrzenou 
elektronickým podpisem) nebo písemně vyplněním formuláře přihlášky (viz 
Příloha číslo 1) a daného dotazníku (viz Příloha číslo 2) a jejich zasláním 
na Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor kancelář hejtmana kraje 
(dále jen určený odbor). Odpovědnou osobou je vedoucí oddělení vztahů 
k veřejnosti určeného odboru. 
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• Určený odbor přihlášku a dotazník eviduje. 
• Dotazník je vytvořen jako soubor otázek ve 4 hlavních oblastech (Regionální 

odpovědnost, Sociální odpovědnost, Odpovědnost v ekonomické oblasti, 
Environmentální odpovědnost). Jeho součástí jsou také Doplňkové otázky. 

• Uchazeč vyplňuje dotazník tak, že stručně odpovídá na jednotlivé otázky 
v dotazníku. 

• Vyplněný dotazník a přihlášku zasílá uchazeč určenému odboru v termínu, 
který bude uveden v pokynech. K těmto materiálům může uchazeč přiložit 
důkazy, potvrzující údaje v dotazníku (materiály, výroční zprávy atd). 

• Hejtman kraje ve spolupráci s Radou kvality ČR jmenuje pětičlennou 
(předseda + 2 za kraj + 2 za Radu kvality ČR) hodnotící komisi JURY. 

• Hodnotící komise JURY určí hodnotitele pro posouzení jednotlivých organizací 
a předá jim příslušné dotazníky k posouzení. Je postupováno tak, že každý 
dotazník posoudí nezávisle dva hodnotitelé a formou odborného posouzení 
(konsenzu) rozhodnou o počtu získaných bodů uchazeče. 

• Hodnotící komise JURY posoudí výsledky práce hodnotitelů, v případě 
nejasností projedná problém přímo s příslušnými hodnotiteli. Sestaví pořadí 
uchazečů. První organizace v dané kategorii navštíví hodnotitelé, kteří 
provedli první hodnocení. Provedou případnou korekci předchozího hodnocení 
a výsledek předají JURY. 

• Hodnotící komise JURY rozhodne s konečnou platností o pořadí prvních 
organizací v daných kategoriích (uchazečů). 

• Hejtman kraje rozhodne o způsobu a datu vyhlášení vítězů i o formě ocenění. 
• Odpovědná osoba zajistí náležitosti slavnostního vyhlášení vítězů a předání 

ocenění, včetně podmínek pro přiměřenou publicitu. 
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Příloha č. 3 - CSO vyhlášení soutěže 
 
 

Jaroslav Palas 
hejtman Moravskoslezského kraje 

 
spolu 

 
s Robertem Szurmanem 

předsedou Radou kvality ČR 
 

vyhlašují 3. ročník soutěže 
 

Cena hejtmana kraje za společenskou odpovědnost  
pro rok 2011 

 
 

 
 

Cíl soutěže 
 

Cílem soutěže je ocenit ty podnikatelské subjekty (organizace) Moravskoslezského 
kraje, které nad rámec svých zákonných povinností pečují o životní prostředí 
ve svém okolí, prokazují mimořádnou péči o své zaměstnance v oblasti výchovy a 
vzdělávání, rekvalifikace, zdravotní péče, životního a penzijního pojištění, popřípadě  
jinými výhodami zlepšují kvalitu života svých zaměstnanců (jejich rodin),  spolupracují 
s místní komunitou podporou kulturních, sportovních a jiných  společensky 
prospěšných aktivit poskytnutím vlastních finančních prostředků,  personálních nebo 
výrobních kapacit. 

 

Podmínky soutěže 
 
1. Do soutěže se mohou přihlásit všechny podnikatelské subjekty (organizace), 

které působí na území Moravskoslezského kraje (dále jen uchazeč) podle 
podmínek soutěže. 

 
2. Soutěž je rozdělena do tří kategorií  

- do 50 zaměstnanců, 
- do 250 zaměstnanců, 
- nad 250 zaměstnanců. 

 
3. Do soutěže se uchazeči přihlašují Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje, 

(dále jen KÚ MSK) některým z těchto způsobů: 
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• e-mailem na adresu: posta@kr-moravskoslezsky.cz (s uvedením - 
adresováno odboru kancelář hejtmana KÚ MSK), 

• písemně na adresu: Moravskoslezský kraj, Krajský úřad, odbor kancelář 
hejtmana, ul. 28. října 117, 702 18, Ostrava, 

• faxem na adresu: tel. 595 622 126, Moravskoslezský kraj, Krajský úřad, 
odbor kancelář hejtmana, ul. 28. října 117, 702 18, Ostrava, 

s uvedením své přesné adresy a kontaktní osoby, včetně telefonického 
spojení. 

 
4. V případě, že se uchazeč rozhodne přihlásit do soutěže, zasílá vyplněnou 

přihlášku a dotazník v termínu do 31. 10. 2011, na výše uvedené adresy KÚ 
MSK. 

 
5. Přihláška musí být opatřena: 

• elektronickým podpisem vrcholového představitele uchazeče v případě, že 
bude zaslána e-mailem, 

• podpisem vrcholového představitele uchazeče v případě, že bude zaslána 
poštou nebo faxem. 

 
6. Hodnotící komise jmenovaná hejtmanem kraje a „hodnotitelé“ posoudí 

jednotlivé dotazníky. V případě nejasností požádají uchazeče o upřesnění 
nebo vysvětlení. 

 
7. V termínu do 31. 12. 2011 hodnotitelská komise určí pořadí přihlášených 

organizací a stanoví vítěze v daných kategoriích. 
 

8. Vyhlášení vítězů a konečné pořadí bude oznámeno přiměřeným způsobem 
po datu 31. 12. 2011 s tím, že vítězové v daných kategoriích budou jednotlivě 
osloveni KÚ MSK a vyzvání k účasti na slavnostní vyhlášení výsledků. 

 
9. Další náležitosti soutěže a informace k ní jsou uvedeny v uživatelské příručce 

soutěže. 
 

10. Změny podmínek soutěže jsou vyhrazeny jejímu pořadateli. 
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Příloha č. 4 - CSO příloha 1 přihláška 
 

 

 

Hejtman Moravskoslezského kraje 
a 

Předseda Rady kvality ČR 
 

 
P Ř I H L Á Š K A  

Cena hejtmana kraje za společenskou odpovědnost 

podnikatelský sektor 

 

 Název organizace (obchodní jméno): 

 

 

 Sídlo organizace: 

 

 

 Registrace (např. OR, ŽÚ): 

Kategorie:              do 50                     do 250                                            nad 250 
                                                         zaměstnanců* 

Statutární zástupce 
Jméno: 
Funkce: 

Zmocněnec pro jednání, která se týkají CSO: 
 

 Jméno: 
 
 Funkce: 
 
 Kontaktní adresa: 
 
 Tel.:                                                              fax: 
 
 e-mail: 

 IČ: 

 DIČ: 

*Nehodící se škrtá 
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Příloha č. 5 - CSO příloha 2 dotazník 
 

Cena hejtmana kraje za společenskou odpovědnost 
 

DOTAZNÍK 
 
Základní údaje o organizaci 

Organizace: TROJEK a.s. 

Sídlo organizace: Dobrovského 50, 702 00 Ostrava 
Kategorie: (*nehodící se škrtá) 
do 50            do 250               nad 250 zaměstnanců 

Zmocněnec pro jednání: Ing. Pavel Konečný 

 
Při vyplňování dotazníku zvažte, prosím, jakými aktivitami se v zadaných oblastech 
zabýváte, jak je vyhodnocujete a jaké výsledky vám přinášejí. V rámci odpovědí na otázky 
uveďte, jak činnosti plánujete a realizujete, jaké jste schopni předložit důkazy o jejich 
existenci i opatřeních stávajících a případně i do budoucna. V případě prolínání uveďte 
odkaz tam, kde jste odpověď uvedli. Pokud to není uvedeno jinak, směřujte odpovědi 
(výsledky) do období minulého roku (minulých tří let). Úroveň vyspělosti (UV) posoudí po 
vyplnění dotazníku krajem jmenovaní kvalifikovaní hodnotitelé. O konečném umístění 
rozhodne nezávislá hodnotitelská komise JURY. Tabulka hodnocení je uvedena v závěru. 
Ve 27 položených otázkách můžete získat 0-5 bodů představujících úroveň vyspělosti, 
celkem můžete získat až 135 bodů.  
 
Pro tématickou přehlednost je dotazník rozdělen následovně: 
 
• regionální odpovědnost 
• sociální odpovědnost 
• odpovědnost v ekonomické oblasti 
• environmentální odpovědnost 
• doplňkové otázky 
 

REGIONÁLNÍ ODPOVĚDNOST 

Č. Otázka Odpověď (popis, příklady, důkazy, opatření a 
výsledky) 

UV 

1. 
Jakým způsobem přispěla vaše organizace k 

rozvoji služeb občanům v MSK (např. školky, 
školy, sportovní a kulturní zařízení)? 

  
Finanční podpora hasičského sboru v Hlučíně, 
podpora sportovních aktivit (volejbal, rally), 
příspěvky na dětský domov Na Vizině v 
Ostravě, finanční podpora mysliveckého spolku. 
 

5 

2. 

Jakou částku věnovala vaše organizace v 
roce 2011 formou sponzoringu, nadačních 
fondů, dárcovství, finanční nebo materiální 
pomoci občanům a jiným subjektům v MSK? 

 1 200 000 Kč 5 
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3. 

V jakém rozsahu uvolňuje vaše organizace 
své zaměstnance pro plnění veřejně 
prospěšných úkolů v MSK a z jaké oblasti jsou 
tyto veřejně prospěšné úkoly (např. na pomoc 
jiným potřebným neziskovým organizacím)? 

  
Uvolnění zaměstnanců na pomoc v případě 
živelných katastrof. 
 

2 

SOCIÁLNÍ ODPOVĚDNOST 

Č. Otázka Odpověď (popis, příklady, důkazy, opatření a 
výsledky) 

UV 

4. 
Vytvořila vaše organizace v roce 2011 nové 

pracovní příležitosti (uveďte, kolik nových 
pracovních míst bylo vytvořeno)? 

  
6 pracovních míst dělnických pozic, 1 pracovní 
místo administrativního pracovníka. Aktivity v 
této oblasti jsou plánovány a je dosahováno 
pozitivního trendu vývoje díky růstu společnosti. 
 

 5 

5. 

Jak se vaše organizace angažuje v oblasti 
dodržování lidských práv (např. etický kodex, 
pravidla chování a jednání) a jak tuto oblast 
rozvíjí?  

  
Stanovuje rovné příležitosti na všechny 
pracovní pozice dle platných principů a zjišťuje, 
zda jsou dodržovány. 
 

 4 

6. 
Jakým způsobem hodnotí vaše organizace 

své zaměstnance a jaká kritéria hodnocení 
přitom používá? 

Dotazníkovou formou, výsledky jsou 
vyhodnocovány a jsou přijímána opatření ke 
zlepšení při zjištění nedostatků. 
 

 4 

7. 
Jak vaše organizace zjišťuje spokojenost 

vlastních zaměstnanců a jak se podílí na řešení 
jejich problémů? 

  
Dotazníkovou formou, v případě rodinných 
problémů jsou uvolněni z pracovních povinností 
na dobu nezbytnou. 
 

 3 

8. 
Jak vaše organizace pečuje o odborný rozvoj 

svých zaměstnanců (kariérní plány a plány 
rozvoje)? 

 Je realizováno školení dle plánu výcviku, po 
absolvovaném školení zaměstnanci vyplňují 
dotazníky, týkající se spokojenosti se školením. 
Výsledky zjištěné z dotazníků jsou 
vyhodnocovány. 

 3 

9. 

Jaké jsou stanoveny postupy pomoci 
zaměstnancům v případě nezbytného snižování 
personálního stavu nebo při ukončení vlastní 
činnosti, odcházejícím zaměstnancům najít 
nové zaměstnání a jaké aktivity je připravena 
přitom vyvíjet? 

  
Nejsou stanoveny postupy ani vyvíjeny žádné 
aktivity. 
 

 0 

10. Jaké výhody, tzn. benefity, poskytuje vaše 
organizace svým zaměstnancům vedle mzdy? 

  
Stravenky, mobilní telefony pro THP a vedoucí 
provozu, finanční prémie a firemní kulturní akce. 
 

 4 

11. 
Jakou pozornost věnuje vaše organizace 

bývalým zaměstnancům (důchodcům), jaké 
aktivity pro ně zajišťuje?  

  
Nejsou stanoveny postupy ani vyvíjeny žádné 
aktivity. 
 

 0 
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12. Co dělá vaše organizace v rámci bezpečnosti 
a ochrany zdraví nad rámec platné legislativy? 

Legislativa má dostatečně přísné požadavky v 
naší oblasti podnikání, tudíž nejsou vyvíjeny 
žádné nad rámcové aktivity. 

 0 

13. 
Jak se vaše organizace angažuje v oblasti 

rovných příležitostí (např. dle věku, pohlaví, 
národnostních menšin) vlastních zaměstnanců? 

  
Stanovuje rovné příležitosti na všechny 
pracovní pozice dle platných principů. 
 

 4 

ODPOVĚDNOST V EKONOMICKÉ OBLASTI 

Č. Otázka Odpověď (popis, příklady, důkazy, opatření a 
výsledky) 

UV 

14. 
Plánuje vaše organizace dobročinnost, 

veřejně prospěšné aktivity a jiné aktivity 
v oblasti společenské odpovědnosti? 

Ano, plánuje a následně je realizuje, viz 
odpovědi na otázky 1 a 2. 5 

15. 

Jaká kritéria ovlivňují vaši organizaci při 
výběru obchodních partnerů (např. cena, kvalita 
produktů, finanční zdraví, dobré jméno, 
certifikace, prosazování rovných příležitostí  
z hlediska pohlaví, rasy, věku apod.)? 

  
Cena, kvalita produktů, finanční zdraví, dobré 
jméno, certifikace. 
 

 3 

16. 
Je vaše organizace v současnosti držitelem 

ocenění za kvalitu produktů nebo jiné certifikace 
(ceny, značky, ISO atd.)? 

Certifikace dle norem ČSN EN ISO 9001:2009 a 
ČSN EN ISO 14001:2005 v oboru nákup, prodej 
a zpracování kovového odpadu, a nákup a 
prodej hutního materiálu. 
 

 4 

17. 

Jak vaše organizace dodržuje své závazky 
vůči zaměstnancům, obchodním partnerům 
(např. včasné dodržování závazků - termín, 
výše plateb, zaplacená penále)? 

Včasné dodržování všech termínů stanovených 
zákazníkem a termínů mzdového a fakturačního 
systému. Přijímání nápravných opatření při 
zjištění nedostatků. 
 

4 

18. 

Prověřuje vaše organizace své dodavatele 
z hlediska charakteru podnikání (kvalita 
produktů, finanční zdraví, dobré jméno, práce 
dětí, nucená práce, jiné formy diskriminace…) 

Ano prověřuje z většiny těchto hledisek. 3 

19. 
Jak vaše organizace rozvíjí vlastní 

ekonomickou udržitelnost (např. úspory 
nákladů, strategické plánování výdajů)? 

Úspory nákladů, dosahujeme pozitivního vývoje 
v této oblasti.  5 
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ENVIRONMENTÁLNÍ ODPOVĚDNOST 

Č. Otázka Odpověď (popis, příklady, důkazy, opatření a 
výsledky) 

UV 

20. 

Co dělá vaše organizace v rámci ochrany 
životního prostředí nad rámec platné legislativy 
(např. třídění odpadů v organizaci, akce pro 
zaměstnance s environmentální tématikou)? 

Třídění komunálního odpadu v rámci celé firmy.  2 

21. 

Jak má vaše organizace zmapována rizika ve 
vztahu k dopadu činnosti na životní prostředí 
(např. registr environmentálních aspektů, 
havarijní plány)? 

V organizaci je vytvořen registr 
environmentálních aspektů, havarijní plány a 
také odpadové hospodářství, všechna rizika 
jsou vyhodnocována a je snižována 
pravděpodobnost jejich vzniku, realizací 
určitých opatření. 

 5 

22. 

Jak vaše organizace sleduje a vyhodnocuje 
spotřebu a dopady vstupů a výstupů (materiály, 
energie, voda, emise, odpady, hluk, prach 
apod.) na životní prostředí? 

Dle požadavků platné legislativy, zahrnující 
mimo jiné vyhodnocování emisí do životního 
prostředí. 

 3 

23. 
Jak vaše organizace přispívá k bezpečnosti 

a ochraně zdraví občanů v místě vašeho 
působiště? 

Realizací opatření vyžadovaných legislativou. 
Vyhodnocováním a zlepšováním dosažených 
výsledků. 

 4 

24. 
V jakém rozsahu využívá vaše organizace 

druhotné (recyklované) materiály a obnovitelné 
zdroje energie?  

  
Instalace solárních panelů na ohřev vody a 
topení, využívání kancelářských potřeb z 
recyklovaných materiálů. 
 

 2 

25. 

Co dělá vaše organizace proto, aby dodávala 
své produkty zákazníkům v očekávaných 
vlastnostech, zdravotně nezávadné a neškodící 
životnímu prostředí? A jak řeší případné 
zjištěné problémy? 

  
Dodržování stanovených pracovních postupů, 
zabraňujících poškození životního prostředí. 
Řešení případných reklamací a realizace 
nápravných opatření. 
 

 4 

DOPLŇKOVÉ OTÁZKY 

Č. Otázka Odpověď (popis, příklady, důkazy, opatření a 
výsledky) 

UV 

26. 

Jaká je motivace vaší organizace k realizaci 
aktivit v oblasti společenské odpovědnosti 
(např. je vyžadována obchodními partnery, 
zaměstnanci, vlastní iniciativa)? 

Dosahování pozitivních a lepších výsledků v 
oblasti ochrany životního prostředí než naše 
konkurence. 

4 

27. 

Jaké další dobrovolné aktivity v oblasti 
společenské odpovědnosti jsou zahrnuty do 
záměrů vaší organizace mimo již doposud 
uvedené? 

 Žádné.  0 
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Čestně prohlašuji, že uvedená data v tomto dotazníku jsou pravdivá na základě reálných 
skutečností. Jsem si vědom/a, že v případě umístění na 1. - 3. místě v dané kategorii si 
může hodnotitelská komise vyžádat podklady k prokázání pravdivosti odpovědí a že naši 
organizaci navštíví hodnotitelé k ověření námi uvedených skutečností, k čemuž jsem 
ochoten/na poskytnout potřebnou součinnost. Čestně prohlašuji, že jako účastník soutěže 
dávám tímto souhlas pořadateli soutěže k uvádění dosaženého celkového pořadí 
organizace, kterého mnou zastoupená organizace dosáhla. 
 
 
 
V Ostravě dne 20.03.2012 Podpis Ing. Konečný Pavel 
 
 
 

Hodnocení úrovní vyspělosti v oblasti CSR 

(Corporate Social Responsibility) 

(instrukce pro hodnotitele) 

Úroveň 
vyspělosti Hodnocení 

0 Žádné aktivity v dané oblasti nejsou realizovány 

1 Aktivita/aktivity v dané oblasti jsou plánovány, byly stanoveny konkrétní cíle a 
hodnoty 

2 Aktivita/aktivity jsou plánovány a realizovány 
3 Aktivita/aktivity jsou plánovány, realizovány a vyhodnocovány 
4 Aktivita/aktivity jsou plánovány, realizovány, vyhodnocovány a dále zlepšovány 

5 V aktivitách je dlouhodobě dosahováno pozitivních trendů (vývoj za poslední tři 
roky) 

 
Poznámka pro hodnotitele: Optimální rozsah aktivit v jednotlivých oblastech vychází 
ze všeobecně platného konceptu Společenské odpovědnosti. Ten je pouze obecným 
návodem pro hodnocení jednotlivých otázek. V konkrétním případě u konkrétní organizace 
jsou jejich rozsah a úroveň realizace posuzovány v souladu s posláním, strategií, trendy a 
dosaženými cíli organizace. 
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Výrok hodnotitelů 
 
Jména hodnotitelů: 1  Bc. Kopecký Michal 

 
2  - 

 
Hodnocení (konsenzus) Bodů 
Regionální odpovědnost 12 
Sociální odpovědnost 27 
Odpovědnost v ekonomické oblasti 24 
Environmentální odpovědnost 20 
Doplňkové otázky 4 
Celkové hodnocení  87 

 
 

 
Hodnotitelská komise JURY 
 

KOREKCE (+/-) BODŮ - 
KONEČNÉ HODNOCENÍ (BODŮ) - 
 - 
UMÍSTĚNÍ V KATEGORII - 

 



 
 

Příloha č. 6 - Dotazník CSO, upravená verze, EXCEL - List 1 (náhled) 

 

 

 



 
 

Příloha č. 7 - Dotazník CSO, upravená verze, EXCEL - List 3 (náhled) 
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Příloha č. 8 - Seznam otázek pro upravenou verzi dotazníku CSO,   

     odpovědi firmy TROJEK a.s. na jednotlivé otázky a bodové 

             hodnocení jednotlivých otázek 

TÉMA 

Č. Otázka 
Odpověď (popis, příklady, 

důkazy, opatření a výsledky) 
UV 

ŘÍZENÍ A SPRÁVA ORGANIZACE 

1. 

Má vaše organizace zaveden a funkční 
systém řízení a správy organizace, který 
organizaci umožní zajistit přehled a 
zavedení do praxe koncept společenské 
odpovědnosti?  

Ano má, je to systém, dle kterého byl 
zaváděn QMS a EMS a je podle něj 
realizováno školení a vzdělávání 
zaměstnanců v těchto oblastech. V 
systému existuje zpětná vazba 
realizovaná formou hodnocení 
dosažených výsledků, která napomáhá 
k hledání příležitostí ke zlepšování. 

4 

2. 

Zapracovává vaše organizace do 
rozhodování a implementace principy 
společenské odpovědnosti, jako např. 
odpovědnost, transparentnost, etické 
chování, respektování zájmů 
zainteresovaných stran, respektování 
zákona a mezinárodních standardů 
chování a lidských práv? 

Zapracovává hlavně aspekty ochrany 
životního prostředí, poskytuje 
informace dozorovým a kontrolním 
orgánům, neustále komunikuje s 
obchodními partnery a provádí neustálé 
zlepšování. 

4 

3. 

Jakým způsobem motivuje vaše 
organizace své zaměstnance k 
praktickému uplatňování společenské 
odpovědnosti, a integraci společenské 
odpovědnosti do firemní kultury? 

Formou proškolení v EMS a PO / 
BOZP, které zahrnuje určité aspekty 
CSR. Výsledky školení jsou 
vyhodnocovány. 

3 

4. 
Jakým způsobem se angažuje vrcholové 
vedení vaší organizace v otázce 
společenské odpovědnosti? 

Zkvalitnění pracovního prostředí, 
investice do moderních technologií, 
šetrnějších k životnímu prostředí. 
Měření výsledků v této oblasti a 
neustálé zlepšování. Zde dosahujeme 
dlouhodobě pozitivních trendů ve 
vývoji. 

5 

5. 

Jakým způsobem sleduje vaše 
organizace implementaci svých 
rozhodnutí, aby se zajistilo jejich 
společensky odpovědné dodržování a 
aby bylo možné stanovit odpovědnost 
za pozitivní i negativní důsledky aktivit 
organizace? 

Měření reklamací (jejich počet, 
náklady na reklamace ve vztahu k 
celkovému obratu v %), řešení 
havarijních situací, monitorování 
ohlasů okolí na činnosti firmy. 
Vyhodnocování dosažených výsledků a 
neustálé zlepšování. 

4 
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6. 

Kontroluje a vyhodnocuje vaše 
organizace procesy řízení a správy 
organizace, upravuje je podle výsledku 
těchto kontrol a změny komunikuje po 
celé organizaci? 

Monitorování vzniku neshod, 
plánování, realizace a komunikování 
nápravných opatření v celé organizaci. 

4 

LIDSKÁ PRÁVA 

7. 
Jaké aktivity vyvíjí vaše organizace 
nad platný legislativní rámec 
týkající se lidských práv? 

V organizaci jsou zavedeny principy 
zabraňující diskriminaci. Jejich 
dodržování je vyhodnocováno. 

3 

PRAKTIKY Z OBLASTI PRACOVNÍCH VZTAHŮ 

8. 

Vytvořila vaše organizace v roce 
2011 nové pracovní příležitosti 
(uveďte, kolik nových pracovních 
míst bylo vytvořeno)? 

6 pracovních míst dělnických pozic, 1 
pracovní místo administrativního 
pracovníka. Aktivity v této oblasti jsou 
plánovány a je dosahováno pozitivního 
trendu vývoje díky růstu společnosti. 

5 

9. 

Jaké jsou stanoveny postupy pomoci 
zaměstnancům v případě 
nezbytného snižování personálního 
stavu nebo při ukončení vlastní 
činnosti, odcházejícím 
zaměstnancům najít nové 
zaměstnání, a jaké aktivity je vaše 
organizace připravena přitom 
vyvíjet?  

Nejsou stanoveny postupy ani vyvíjeny 
žádné aktivity. 0 

10. 
Jakou pozornost věnuje vaše 
organizace bývalým zaměstnancům, 
jaké aktivity pro ně zajišťuje? 

Nejsou stanoveny postupy ani vyvíjeny 
žádné aktivity. 0 

11. 

Co dělá vaše organizace proti 
diskriminaci (např. dle věku, 
pohlaví, národnostních menšin a 
jiných demografických údajů) 
vlastních zaměstnanců a 
zaměstnanců nově přijímaných? 

Stanovuje rovné příležitosti na všechny 
pracovní pozice dle platných principů a 
zjišťuje, zda jsou dodržovány. 

4 

12. 
Jaké výhody, tzn. benefity, 
poskytuje vaše organizace svým 
zaměstnancům vedle mzdy?  

Stravenky, mobilní telefony pro THP a 
vedoucí provozu, finanční prémie a 
firemní kulturní akce. 

4 

13. 

Vede vaše organizace sociální 
dialog mezi zaměstnavatelem a 
zaměstnanci na všech úrovních, 
jehož předmětem jsou postřehy, 
náměty, návrhy, spory, stížnosti 
apod.? 

Je realizováno pravidelné dotazníkové 
šetření zaměstnavatele u zaměstnanců z 
hlediska jejich spokojenosti a námětů, 
výsledky jsou následně vyhodnoceny a 
je realizováno zlepšení, v této oblasti 
dosahujeme pozitivního vývoje. 

5 
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14. 
Jakým způsobem vaše organizace 
měří spokojenost vlastních 
zaměstnanců? 

Dotazníkovou formou, výsledky jsou 
vyhodnocovány a jsou přijímána 
opatření ke zlepšení při zjištění 
nedostatků. 

4 

15. 
Jak se podílí vaše organizace na 
řešení problémů vlastních 
zaměstnanců?  

V případě rodinných problémů jsou 
uvolněni z pracovních povinností na 
dobu nezbytnou. 

3 

16. 
Jaké jsou trendy ve vývoji 
spokojenosti zaměstnanců v roce 
2011 a v předchozích 2 letech? 

Trend vývoje spokojenosti 
zaměstnanců je rostoucí, což svědčí o 
zvyšující se spokojenosti zaměstnanců. 

5 

17. 

Jaké aktivity vyvíjí vaše organizace 
v rámci bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci (BOZP) nad rámec 
platné legislativy, norem a 
předpisů?  

Legislativa má dostatečně přísné 
požadavky v naší oblasti podnikání, 
tudíž nejsou vyvíjeny žádné nad 
rámcové aktivity. 

0 

18. 

Umožňuje, podporuje a plánuje vaše 
organizace odborný rozvoj a 
vzdělávání svých zaměstnanců na 
všech úrovních?  

Ano, plánuje a podporuje, po 
absolvovaném školení zaměstnanci 
vyplňují dotazníky, týkající se 
spokojenosti se školením. Výsledky 
zjištěné z dotazníků jsou 
vyhodnocovány. 

3 

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

19. 

Má vaše organizace zaveden 
funkční systém environmentálního 
řízení dle ISO 14001 nebo EMAS, 
popř. dle jiného konceptu? 

Ano má, dle ČSN EN ISO 14001:2005, 
je dosahováno pozitivního vývoje ve 
snižování negativních vlivů organizace 
na životní prostředí. 

5 

20. 

Jak má vaše organizace zmapována 
rizika ve vztahu k dopadu činností 
na životní prostředí (např. registr 
environmentálních aspektů, 
havarijní plány, odpadové 
hospodářství)? 

V organizaci je vytvořen registr 
environmentálních aspektů, havarijní 
plány a také odpadové hospodářství, 
všechna rizika jsou vyhodnocována a je 
snižována pravděpodobnost jejich 
vzniku, realizací určitých opatření. 

5 

21. 

Jaké aktivity realizuje vaše 
organizace za účelem prevence 
znečištění zahrnující: emise do 
ovzduší, vypouštění do vod, užívání 
a odstraňování toxických a 
nebezpečných chemikálií a další 
identifikovatelné formy znečištění?  

Používání odlučovačů ropných látek, 
izolace pracovních ploch, měření 
objemu spalin, revize zdrojů znečištění, 
měření radioaktivity a neustálé 
snižování míry negativních dopadů 
firmy na životní prostředí. 

5 
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22. 

Jakým způsobem vaše organizace 
přispívá k udržitelnému využívání 
zdrojů z hlediska energetické 
účinnosti, materiálové účinnosti a 
minimalizace nároků vámi 
vyráběných produktů na zdroje? 

Logistika - optimalizace dopravních 
koridorů, snižování spotřeby vody, 
elektrické energie, technických plynů a 
pohonných hmot. Aktivity v této 
oblasti jsou pravidelně vyhodnocovány 
a zlepšovány. Dosahujeme pozitivních 
výsledků za poslední 3 roky. 

5 

23. 

V jakém rozsahu využívá vaše 
organizace druhotné (recyklované) 
materiály a obnovitelné zdroje 
energie?  

Instalace solárních panelů na ohřev 
vody a topení, využívání kancelářských 
potřeb z recyklovaných materiálů. 

2 

24. 

Co dělá vaše organizace proto, aby 
dodávala své produkty zákazníkům 
v očekávaných vlastnostech, 
zdravotně nezávadné a neškodící 
životnímu prostředí? A jak řeší 
případné zjištěné problémy? 

Dodržování stanovených pracovních 
postupů, zabraňujících poškození 
životního prostředí. Řešení případných 
reklamací a realizace nápravných 
opatření. 

4 

25. 

Jaké další aktivity vyvíjí vaše 
organizace v rámci ochrany 
životního prostředí nad rámec platné 
legislativy, norem a předpisů (např. 
třídění odpadů v organizaci, akce 
pro zaměstnance s environmentální 
tématikou)? 

Třídění komunálního odpadu v rámci 
celé firmy. 2 

ETIKA V PODNIKÁNÍ 

26. 

Jak se vaše organizace angažuje v 
oblastech etického a slušného 
chování a jednání ke všem 
zainteresovaným stranám?  

V celé organizaci jsou dodržovány 
morální principy chování uvedené v 
pracovním řádu organizace. Případné 
zjištěné nedostatky jsou vyhodnoceny a 
jsou realizována opatření k jejich 
nápravě. 

4 

27. 
Má vaše organizace stanoveny a 
dodržuje zásady morálního chování 
a etický kodex?  

Morální principy chování jsou uvedeny 
v pracovním řádu. Případné zjištěné 
nedostatky jsou vyhodnoceny a jsou 
realizována opatření k jejich nápravě. 

4 

28. 
Má vaše organizace zavedeny a 
udržovány zásady a postup boje 
proti korupci a vydírání? 

Nejsou zavedeny žádné zásady. 0 

29. 

Jaká etická pravidla a postupy, 
týkající se korektní hospodářské 
soutěže, jdoucí nad rámec platné 
legislativy, má zavedeny a funkční 
vaše organizace? 

Organizace dodržuje a respektuje 
pravidla slušného a korektního 
konkurenčního boje. 

2 

30. 
Jakým způsobem vaše organizace 
prověřuje respektování vlastnických 
práv ve vaší organizaci? 

Nákup a používání pouze originálních 
publikací potřebných k výkonu profese. 2 
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31. 

Jak vaše organizace dodržuje své 
závazky vůči zaměstnancům, 
obchodním partnerům (např. včasné 
dodržování závazků - termín, výše 
plateb, zaplacená penále)? 

Včasné dodržování všech termínů 
stanovených zákazníkem a termínů 
mzdového a fakturačního systému. 
Přijímání nápravných opatření při 
zjištění nedostatků. 

4 

32. 

Jaká kritéria ovlivňují vaši 
organizaci při výběru obchodních 
partnerů (např. cena, kvalita 
produktů, finanční zdraví, dobré 
jméno, certifikace, prosazování 
rovných příležitostí z hlediska 
pohlaví, rasy, věku apod.)? 

Cena, kvalita produktů, finanční zdraví, 
dobré jméno, certifikace. 3 

OCHRANA SPOTŘEBITELŮ 

33. 
Jaké činnosti a postupy uplatňuje 
vaše organizace v rámci čestného 
marketingu?  

Užívání pravdivé reklamy. 2 

34. 

Jaké aktivity vyvíjí vaše organizace 
nad rámec platné legislativy, norem 
a předpisů v oblasti ochrany zdraví 
a bezpečnosti spotřebitelů při 
užívání vašich produktů? 

Nevyvíjí, není potřeba, nevyrábíme 
produkty pro konečné spotřebitele. 0 

35. 

Poskytuje vaše organizace 
informace spotřebitelům o dopadech 
výběru produktů na jejich blahobyt 
a životní prostředí?  

Neposkytuje, není potřeba z hlediska 
povahy našich produktů. 0 

36. 

Jaké mechanismy fungují ve vaší 
organizaci pro prevenci výskytu 
neshodných produktů, jejichž vznik 
má neblahý dopad na spotřebitele? 

Výstupní kontrola vizuálním 
posouzením a měřením. Realizace 
nápravných opatření při zjištění 
neshod. Dosahujeme pozitivních trendů 
za několik posledních let. 

5 

37. 
Jakými bezpečnostními prostředky 
chrání vaše organizace osobní údaje 
spotřebitelů? 

Firewall použitý v intranetu, v němž 
jsou uchovávány osobní údaje 
zákazníků. 

2 

KOMUNITNÍ ANGAŽOVANOST A ROZVOJ  

38. 

Jakým způsobem přispěla vaše 
organizace k rozvoji služeb 
občanům v MSK (např. školky, 
školy, sportovní a kulturní 
zařízení)? 

Finanční podpora hasičského sboru v 
Hlučíně, podpora sportovních aktivit 
(volejbal, rally), příspěvky na dětský 
domov Na Vizině v Ostravě, finanční 
podpora mysliveckého spolku. 

5 
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39. 
Jakým způsobem vaše organizace 
podporuje a rozvíjí vzdělávání 
občanů v MSK? 

Příspěvky na vzdělávání dětí v dětském 
domově Na Vizině v Ostravě. 3 

40. 

Analyzuje vaše organizace dopady 
svých aktivit na vznik pracovních 
příležitostí a míst, o která se mohou 
ucházet i občané MSK? 

Firma neustále roste a vytváří tak nová 
pracovní místa. Dosahujeme tedy 
pozitivního trendu vývoje. 

5 

41. 
Jakým způsobem vaše organizace 
přispívá ke zdraví občanů v MSK? 

Dodržování legislativních přepisů v 
oblasti ochrany životního prostředí a 
veřejného zdraví. Analyzování dopadů 
odranizace na životní prostředí a zdraví 
občanů. Snižování negativních dopadů. 

4 

42. 

Jaký podíl ze zisku (uvedeno v % a 
v KČ) věnovala v roce 2011 vaše 
organizace formou sponzoringu, 
nadačních fondů, dárcovství, 
finanční nebo materiální pomoci 
občanům a jiným subjektům v 
MSK?  

Příspěvky: 1 200 000 Kč 
Zisk: 204 521 000 Kč 
 
Podíl ze zisku: 0,6% 

5 

43. 

Jaký podíl ze zisku (uvedeno v % a 
v KČ) plánuje vaše organizace 
věnovat formou sponzoringu, 
nadačních fondů, dárcovství, 
finanční nebo materiální pomoci 
občanům a jiným subjektům v MSK 
v roce 2012? 

Firma chce v roce 2012 věnovat 
minimálně 1% ze zisku na dobročinné 
účely. 

5 

44. 

V jakém rozsahu (kolik 
zaměstnanců z celkového počtu, a 
na jak dlouho, uvedeno ve dnech) 
uvolňuje vaše organizace své 
zaměstnance pro plnění veřejně 
prospěšných úkolů v MSK a z jaké 
oblasti jsou tyto veřejně prospěšné 
úkoly (např. na pomoc jiným 
potřebným neziskovým 
organizacím)? 

Uvolnění zaměstnanců na pomoc v 
případě živelných katastrof. 2 

DOPLŇKOVÉ OTÁZKY 

45. 

Prověřuje vaše organizace své 
dodavatele z hlediska charakteru 
podnikání dle všech předchozích 
sedmi témat?  

Prověřuje dodavatele z hlediska: 
lidských práv, praktik z oblasti 
pracovních vztahů a životního 
prostředí. 

3 

46. 

Má vaše organizace integrováno do 
svých nákupních, distribučních a 
smluvních zásad, všech sedm 
předchozích témat?  

Ano má, převážně se ovšem zabývá 
tématem životního prostředí.  5 
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47. 

Jaká je podstata podnikání vaší 
organizace v duchu trvale 
udržitelného rozvoje, který se váže 
na sedm předchozích témat?  

Dosahovat přiměřeného zisku, při 
dodržování všech legislativních 
požadavků, slušné chování a 
vystupování všech zaměstnanců 
organizace a kladení velkého důrazu na 
ochranu životního prostředí při všech 
vykonávaných aktivitách. Neustálé 
zlepšování a dosahování pozitivních 
trendů ve vývoji. 

5 

48. 

Je vaše organizace v současnosti 
držitelem nějakých ocenění a 
certifikátů vztahujících se k sedmi 
předchozím tématům? 

Certifikace dle norem ČSN EN ISO 
9001:2009 a ČSN EN ISO 14001:2005 
v oboru nákup, prodej a zpracování 
kovového odpadu, a nákup a prodej 
hutního materiálu. 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 





 
 

Hodnocení úrovní vyspělosti v oblasti CSR 
 

(instrukce pro hodnotitele): 

Hodnocení 
Úroveň 

vyspělosti 

Žádné aktivity v dané oblasti nejsou realizovány 0 

Aktivita/aktivity v dané oblasti jsou plánovány, byly stanoveny 
konkrétní cíle a hodnoty 

1 

Aktivita/aktivity jsou plánovány a realizovány 2 

Aktivita/aktivity jsou plánovány, realizovány a vyhodnocovány 3 

Aktivita/aktivity jsou plánovány, realizovány, vyhodnocovány a 
dále zlepšovány 

4 

V aktivitách je dlouhodobě dosahováno pozitivních trendů 
(vývoj za poslední tři roky) 

5 

Výrok hodnotitelů  
 

Hodnocení (konsenzus) Bodů 
Řízení a správa organizace 24 
Lidská práva 3 
Praktiky z oblasti pracovních vztahů 33 
Životní prostředí 28 
Etika v podnikání 19 
Ochrana spotřebitelů 9 
Komunitní angažovanost a rozvoj 29 
Doplňkové otázky 17 

Celkové hodnocení  162 

Bc. Kopecký Michal Jména 
hodnotitelů: - 

Hodnotitelská komise JURY 
KOREKCE (+/-) BODŮ - 
KONEČNÉ HODNOCENÍ (BODŮ) - 
  - 
UMÍSTĚNÍ V KATEGORII - 
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