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Pouţité zkratky  

CR = Corporate responsibility (Firemní zodpovědnost)  

CS = Corporate Sustainability (Firemní udrţitelnost) 

CSR = Corporate Social Responsibility (Společenská zodpovědnost firem) 

ČR = Česká republika 

EMAS = Eco-Management and Audit Scheme 

EU = Evropská Unie 

ISO = International Standard Organization 

ILO = International Labour Organization (Mezinárodní organizace práce)  

MK = místní komunita 

NNO = nestátní neziskové organizace 

NS = národní společnost 

OECD = Organisation for Economic Co-operation and Development (Organizace pro 

hospodářskou spolupráci a rozvoj) 

OHSAS = Occupational Health and SAfety management System 

OSN = Organizace Spojených Národů 

S = společnost 

SA = Social Accountability 

SD = Sustainable Development (Udrţitelný rozvoj) 

S. E. R. = Social and Environmental Responsibility  

SRM = Stakeholder Responsibility Management 

STEM = Středisko empirických výzkumů 

SVE = střední a východní Evropa 

TNC = Transnational corporation (Transnacionální korporace) 

UN = United Nations (Organizace Spojených Národů) 

USA = United States of America (Spojené státy americké)  

ZE = západní Evropa 
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1 Úvod 

S pojmem Corporate Social Responsibility (dále CSR) se v dnešní době setkáváme čím 

dál tím častěji. Mnoho firem jiţ zjistilo, ţe CSR není jen marketingový koncept nebo 

prostředek ke zdokonalení publicity, ale ţe je to především nutná strategie, kterou je 

potřeba uvádět do kaţdodenní praxe na všech firemních úrovních. 

Ţijeme totiţ v době, která je poznamenána mnoha etickými skandály firem, jako jsou 

Enron či Worldcom, které vedly k výrazným finančním problémům či krachům mnoha 

firem, a v mnoha případech také jejich investorů, dopad měly ale i na ostatní 

stakeholdery a na společnost jako takovou. V takovémto prostředí si mnoho 

stakeholderů klade otázku, které z firem vlastně můţe projevit svou důvěru (investor 

poskytnutím financí, zákazník koupí výrobku, uchazeč na trhu práce nabídkou své 

pracovní síly, komunita celkovou podporou atd.). Firma, která tuto důvěru stakeholderů 

získá, má větší šanci na dlouhodobý úspěch, neţ firma, ke které stakeholdeři chovají 

nedůvěru. Pro získání této důvěry je dnes jiţ nutné, aby se firma chovala sociálně 

zodpovědně – aby tedy naplňovala koncept Corporate Social Responsibility. 

CSR se dnes věnuje mnoho teoretiků, kteří se zabývají výzkumy nejrůznějších aspektů  

tohoto fenoménu. Na druhé straně stojí manaţeři, kteří tento koncept uvádějí do praxe, 

často spíše na intuitivní úrovni neţ na základě teoretických výzkumů. Přesto, nebo 

moţná právě proto, je potřeba provádět nejen výzkumy čistě teoretické (např. analýza 

definic pojmu CSR na základě dostupné literatury
1
), ale také, a to především, výzkumy 

vycházející z praxe, které mohou manaţerům pomoci v jejich kaţdodenní práci. 

Jedním z nich je výzkum tří vědců – Jamie Snidera, Ronald Paul Hilla a Diane Martina 

– který se zabývá důleţitou součástí CSR, jíţ je reporting. Jeho výsledky byly 

uveřejněny v článku Corporate Social Responsibility in the 21st Century: A View from 

                                 

 
1 např. DAHLSRUD, A.: How Corporate Social Responsibility is Defined: An Analysis of 37 Definitions, Corporate Social 

Responsibility and Environmental Management, 2008, roč. XV, č. 1, str. 1-13. 
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the World's Most Successful Firms.
2
 V rámci tohoto výzkumu se jeho autoři zabývají 

otázkou, jaká sdělení, týkající se CSR, adresují firmy svým stakeholderům na svých 

webových stránkách. Jde tedy o výzkum kvalitativní, nikoliv kvantitativní – autoři se 

nesoustřeďují na frekvenci uvedených sdělení různým skupinám stakeholderů či na to, 

kterým stakeholderům je určeno nejvíce sdělení, ale vymezují pouze skupiny 

stakeholderů a sdělení, která jsou jednotlivým skupinám určena. Tento výzkum je 

významný nejen z hlediska teoretického, ale i praktického – umoţňuje manaţerům 

porovnat obsah vlastních webových stránek s běţnými sděleními ostatních firem a 

popřípadě jej vhodně upravit tak, aby co nejlépe poukazoval na klady firmy v oblasti 

CSR.  

Zároveň lze předpokládat, ţe sdělení  na webových stránkách budou určitým zrcadlem 

skutečných CSR aktivit firem, byť toto zrcadlo můţe být částečně pokřiveno ve firemní 

prospěch, a ţe tedy určitým způsobem odráţí stav CSR v daném vzorku zkoumaných 

firem. 

Cílem této diplomové práce je při vyuţití metodiky a výsledků výše zmíněného 

výzkumu popsat stav CSR v českých firmách, porovnat jej se situací v zahraničí a na 

základě zjištěných rozdílů formulovat doporučení pro české firmy.  

Původní výzkum porovnával sdělení na webových stránkách 50 největších amerických 

firem se sděleními 50 největších neamerických globálních firem. Tento výzkum se 

zaměří na skupinu TOP 10 nejvýznamnějších firem působících v ČR a skupinu desíti 

ryze českých malých a středních firem. Nejvýznamnější české firmy budou porovnány 

se zahraničními, u ryze českých firem budu porovnávat výsledky s velkými 

zahraničními i českými firmami (v tomto případě nepůjde tedy tolik o kontrast  

ČR – zahraničí, jako spíše malá a střední firma – velká firma). 

                                 

 
2 SNIDER, J..; HILL, R. P.; MARTIN, D.:  Corporate Social Responsibility in the 21st Century: A View from the World's Most 

Successful Firms, Journal of Business Ethics, 2003, svazek 48, č. 2, s. 175 – 186. 
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Výzkum, ze kterého tato práce vychází, proběhl jiţ v roce 2003. Přestoţe ţijeme 

v turbulentním světě, ve kterém dochází k rychlým změnám, výsledky by s výzkumem 

realizovaným v rámci této diplomové práce měly být srovnatelné. Za 7 let se sice mohlo 

mnohé změnit, je třeba ale zároveň vzít v úvahu, ţe podnikatelská etika a etické cítění 

všeobecně bylo na území dnešní České republiky v minulém století dlouhodobě 

potlačováno, a proto by bylo spíše moţné říci, ţe je koncept CSR v současné době v ČR 

ještě na niţší úrovni, neţ ve vyspělých státech v roce 2003. 

Přesto lze při porovnávání výsledků výzkumu předpokládat, ţe nebudou nalezeny příliš 

velké rozdíly ve skupině nejvýznamnějších českých firem. Hlavně proto, ţe velké firmy 

jsou často silně ovlivňovány svými zahraničními investory. Navíc lze i zde 

předpokládat silný vliv globalizace, který se i v původním výzkumu projevil zjištěním, 

ţe „multinacionální organizace ... soustředí svou pozornost na stejné skupiny 

stakeholderů, kterým předkládají výroky, které jsou často zaměnitelné, kromě názvu 

firmy a kategorie produktu“
3
. Naopak u malých ryze českých firem lze předpokládat, ţe 

CSR nebude příliš rozvinuto.  

Pro tuto práci tedy stanovím následující hypotézy: 

H1 obsah sdělení stakeholderům na webových stránkách světových a největších 

českých firem se nebude příliš lišit, protoţe v rámci velkých firem je jiţ CSR v ČR 

na dostatečně vysokém stupni vývoje; 

H2 malé ryze české firmy nebudou CSR zdaleka věnovat takovou pozornost jako firmy 

velké. 

Tyto hypotézy jsou v kapitole 5.2 ještě podrobněji rozvedeny, a to také s vyuţitím 

výsledků výzkumu provedeného ve střední a východní Evropě Steurerem a Konradem.
4
 

                                 

 
3 SNIDER, J..; HILL, R. P.; MARTIN, D.:  cit. 2, s. 185. 

4 STEURER, R., KONRAD, A.: Business-society relations in Central-Eastern and Western Europe: How those who lead in 

sustainability reporting bridge the Europan „CSR-gap“; studie byla autorce diplomové práce poskytnuta emailem od autora studie 

dne 8. 9. 2008.  Článek pak vyšel v lednu 2009 ve Scandinavian Journal of Management. Autorka této diplomové práce při číslování 

stran (1-28) vychází ze článku z emailu, čísla stran se tedy odlišují od číslování ve Scandinavian Journal of Management. 
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V této práci tedy nejprve vymezím pojem CSR všeobecně na základě dostupné vědecké 

literatury, která je v dnešní době díky modernosti fenoménu CSR vskutku hojná. Pro 

účely výzkumu je také nutné definovat související pojmy, jako jsou „udrţitelný rozvoj“, 

„firemní udrţitelnost“ a vztahy mezi nimi a CSR.  

Následující kapitola popíše nejkomplexnější nástroj CSR – stakeholder relationship 

management a jeho teoretické východisko – teorii stakeholderů, soustředí se však pouze 

na témata, která jsou pro tento výzkum podstatná, skutečná šíře je v této oblasti 

nezměrně větší. 

Poté představím některé dosud realizované výzkumy na poli CSR relevantní pro tuto 

diplomovou práci. Je to jednak výzkum světových firem, se kterým budou výsledky této 

práce porovnány, jednak výzkum na poli západní Evropy (dále ZE) a střední a východní 

Evropy (dále SVE) a posléze i konkrétně v ČR, na jejichţ základě budou stanoveny 

hypotézy odlišností stavu CSR v ČR a ve světě. 

Před představením výsledků samotného výzkumu je pak potřeba stanovit vlastní 

metodologii a popsat její východiska. Následují výsledky a dílčí závěry výzkumu 

samotného, jeţ dávají čtenáři určitý obraz současného stavu CSR v ČR a nakonec jsou 

formulována doporučení pro české firmy. 

Ráda bych ještě upozornila, ţe vzhledem k charakteru výzkumu nebylo moţno 

v seznamu pouţitých zdrojů a u tabulek vţdy citovat celé hypertextové odkazy ze 

stránek zkoumaných firem. Pod mnoha tabulkami je tedy jako zdroj uvedeno „Stránky 

zkoumaných firem“. V seznamu literatury je pak moţno nalézt hlavní stránky těchto 

firem. Konkrétní hypertextové odkazy jsou k nalezení v excelovém souboru, který je 

přílohou této diplomové práce. 
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2 Corporate social responsibility (CSR) 

V této kapitole osvětlím pojem CSR za pomoci analýzy jeho definic a popisu jeho 

historie. Nakonec zasadím pojem CSR do kontextu udrţitelného rozvoje a společenské 

zodpovědnosti. 

2.1 Analýza definic CSR 

Nalézt vhodnou definici pro CSR není vůbec jednoduché, těchto definic je několik, a 

kaţdá z nich zdůrazňuje určitý aspekt. Jiţ v roce 1956 zdůraznil Gallie, ţe „CSR je ve 

své podstatě sporný koncept“
5
. Connolly to v roce 1983 zdůvodnil tím, ţe je to „vnitřně 

komplexní a otevřeně definovaný“
6
 pojem. Jeremy Moon pak zdůvodnil rozdílnost 

definic jednak rozdílnou orientací podniků vzhledem k jejich odpovědnostem v praxi, 

jednak tím, ţe CSR je definováno různými skupinami (od firem přes vlády aţ po 

spotřebitele a nevládní organizace), ale také tím, ţe podoba definice je závislá na 

sociálním, ekonomickém, vládním a environmentálním systému země, ve které vzniká, 

či na tom, jaká je v daném čase věnována sociální zodpovědnosti pozornost.
7
 

Při hledání odpovědi na otázku, kterou z definic pouţít, nám můţe pomoci studie 

Alexandera Dahlsruda, který analyzoval v roce 2006 ve své práci „How Corporate 

Social Responsibility is Defined: an Analysis of 37 definitions“
8
 37 různých definic 

pojmu CSR. Na základě svého výzkumu určil 5 dimenzí CSR, které se v definicích 

nejčastěji vyskytovaly. Jedná se o dimenzi environmentální, sociální a ekonomickou 

(mimo jiné 3 pilíře udrţitelného rozvoje, viz níţe) a dále o stakeholder dimenzi a 

                                 

 
5 GALLIE, W.: Essentially contested concepts. In: MOON, J.: The Contribution of Corporate Social responsibility to Sustainable 

Development. Sustainable Development, 2007, roč. 15, č. 5, str. 297. 

6 CONNOLY, W.: The Terms of Political Discourse. In: MOON, J.: The Contribution of Corporate Social responsibility to 

Sustainable Development. Sustainable Development, 2007, roč. 15, č. 5, str. 297. 

7 MOON, J.: The Contribution of Corporate Social responsibility to Sustainable Development. Sustainable Development, 2007, roč. 

15, č. 5, str. 297 – 298. 

8 DAHLSRUD, A.: cit. 1, str. 1-13. 
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dimenzi dobrovolnosti. Dimenze environmentální znamená zmínku o ţivotním prostředí 

v dané definici, sociální dimenze poukazuje na vztah mezi podnikáním a společností, 

ekonomická dimenze zdůrazňuje socioekonomické či finanční aspekty CSR, 

stakeholder dimenze znamená zahrnutí stakeholderů či skupin stakeholderů do definice 

a dimenze dobrovolnosti zdůrazňuje, ţe CSR zahrnuje činnosti, které nejsou předepsané 

zákony.
9
 

Alexander Dahlsrud dále zkoumal frekvenci výskytu jednotlivých dimenzí 

v definicích
10

 a zjistil, ţe čtyři z pěti dimenzí se vyskytují minimálně v 80 procentech 

definic. Pouze u environmentální dimenze zaznamenal četnost 59 procent, tento jev 

však vysvětlil tím, ţe některé definice vyčleňují zvlášť „zodpovědnost firem vůči 

ţivotnímu prostředí“ (corporate environmental responsibility). Všech těchto pět dimenzí 

tudíţ můţeme vzít jako ty, které fenomén CSR vyznačují, byť se ne všechny vţdy 

v kaţdé definici vyskytují. 

Podstatným zjištěním je, ţe v 97 procentech zkoumaných definic se objevují alespoň tři 

z výše uvedených dimenzí, z čehoţ podle Alexandra Dahlsruda je moţno vyvodit závěr, 

ţe definice pojmu CSR jsou sice rozdílné, ale kongruentní, a proto není důleţité to, jak 

je CSR definováno, ale spíše to, jak tento fenomén uvádět do podnikatelské praxe 

v jednotlivých případech. 

Přesto je vhodné uvést alespoň definice některých významných institucí, následují dvě, 

dle Alexandera Dahlsruda nejčastěji pouţívané: 

Evropská komise definovala v roce 2001 CSR jako „Koncept, pomocí něhoţ firmy 

dobrovolně včleňují zájmy společnosti a ţivotního prostředí do svých podnikatelských 

činností a do vzájemného vztahu se svými stakeholdery.“
11

 World Business Council for 

Sustainable Development pouţívá následující definici: „Závazek podniku přispívat 

                                 

 
9 DAHLSRUD, A, cit. 1, str. 5. 

10 frekvenci výskytu však nepočítal vzhledem k sumě 37 definicí, ale zohlednil ve výpočtu i četnost výskytu těchto 37 definic při 

vyhledávání na serveru Google 

11 COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES: Promoting a European framework for corporate social responsibility, 

Green Paper, Brusel 2001, str. 8 [on-line]. [Cit. 2008-09-15] http://ec.europa.eu/employment_social/soc-dial/csr/greenpaper_en.pdf 

http://ec.europa.eu/employment_social/soc-dial/csr/greenpaper_en.pdf
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k udrţitelnému ekonomickému rozvoji, pracujíc společně se zaměstnanci, jejich 

rodinami, místní komunitou a společností obecně na zlepšení kvality jejich ţivota.“
12

  

Pro úplnost dodejme ještě definici, jiţ pouţívá Business Leaders Forum, sdruţení 

„mezinárodních a českých společností a firem, které prosazuje dodrţování etiky 

v podnikatelské praxi, skutečné naplňování společenské odpovědnosti firem – Corporate 

Social Responsibility – a podporuje spolupráci mezi firemním, veřejným a neziskovým 

sektorem“
13

. Dle jeho definice je CSR „dobrovolný závazek firem chovat se v rámci 

svého fungování odpovědně k prostředí i společnosti, ve které podnikají“
14

. 

Na závěr je vhodné poznamenat, ţe mimo pojmu „sociální zodpovědnost firem“ (CSR) 

je moţno se v literatuře setkat i s pojmy jinými, které mají na mysli stejný či podobný 

fenomén. Jsou jimi například „zodpovědnost firmy“ (corporate responsibility), „firemní 

občanství“ (corporate citizenship), „firemní integrita“ (corporate integrity), 

„zodpovědnost organizace“ (organizational responsibility) či „sociální 

zodpovědnost“ (social responsibility). Kaţdý z těchto pojmů chce zdůraznit poněkud 

jiný aspekt CSR.
15

 V této práci bude pouţíván pojem Corporate Social Responsibility, a 

to v pojetí A. Dalshruda. Z jeho dimenzí však bude vypuštěna dimenze dobrovolnosti, 

protoţe, jak vyplyne níţe, české firmy často chápou i dodrţování legislativy jako 

součást CSR. 

2.1.1 Trojí zodpovědnost 

Jak jiţ bylo řečeno, neexistuje jediná správná definice CSR. Vědci se však shodují 

na tom, ţe firma, která se má chovat společensky zodpovědně, musí respektovat tzv. 

„trojí zodpovědnost“ (tripple bottom line), coţ znamená, „ţe celkové chování firmy by 

                                 

 
12 HOLME, R..,  WATTS,  P.: Corporate social responsibility: making good business sense, World Business Council for Sustainable 

Development, 2000, str. 10 [on-line]. [Cit. 2008-09-15] http://www.wbcsd.org/web/publications/csr2000.pdf 

13 BUSINESS LEADERS FORUM: O nás. [on-line]. [cit. 2008-09-15] http://www.blf.cz/about.htm 

14 BUSINESS LEADERS FORUM:CSR [on-line]. [cit. 2008-09-15] http://www.csr-online.cz/List.aspx?C 

15 ISO ADVISORY  ON SOCIAL RESPONSIBILITY: Working Report on Social Responsibility, 2004, str. 25. [on-line]. [cit. 

2008-09-19]  http://isotc.iso.org/livelink/livelink/fetch/2000/2122/830949/3934883/3935837/3974906/ISO_SR_Advisory_Group_-

_Report.pdf?nodeid=3978167&vernum=0 

http://www.wbcsd.org/web/publications/csr2000.pdf
http://www.blf.cz/about.htm
http://www.csr-online.cz/List.aspx?C
http://isotc.iso.org/livelink/livelink/fetch/2000/2122/830949/3934883/3935837/3974906/ISO_SR_Advisory_Group_-_Report.pdf?nodeid=3978167&vernum=0
http://isotc.iso.org/livelink/livelink/fetch/2000/2122/830949/3934883/3935837/3974906/ISO_SR_Advisory_Group_-_Report.pdf?nodeid=3978167&vernum=0
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mělo být měřeno na základě kombinovaného přispění k ekonomické prosperitě, 

environmentální kvalitě a společenskému kapitálu“
16

. Jsou to tedy tři z výše uvedených 

dimenzí CSR, ekonomická, environmentální a sociální, které jsou chápány jako podstata 

CSR. Často bývají označeny jako tři Pé – „people, planet, profit“
17

. 

Dle serveru Business Leaders Forum spadají pod ekonomickou zodpovědnost „aktivity 

jako je poskytování transparentních informací; praktické vyuţívání etického kodexu; 

péče o zákazníky; nabídka kvalitních produktů; včasné placení faktur; šíření principů 

odpovědného podnikání v rámci dodavatelsko odběratelského řetězce; poskytování 

jasných a přesných informací o výrobcích a sluţbách či vyuţívání etické reklamy“
18

. 

K environmentálnímu pilíři CSR patří „celková environmentální politika; úspora 

energie a vody; minimalizace odpadu; třídění a recyklace; redukce vyuţívání 

pohonných hmot; ekologicky přátelské produkty či nakupování ekologicky šetrných 

materiálů“
19

. 

Sociální zodpovědnost můţeme rozdělit na dvě oblasti: pracovní prostředí, kam patří 

„zapojení zaměstnanců do rozhodování; férové ohodnocení za práci; nefinanční 

benefity; vzdělávání a rozvoj; zdraví a bezpečnost; vyváţenost pracovního a osobního 

ţivota; odpovědné propouštění; rovné příleţitosti či aktivní účast zaměstnanců na 

podpoře místní komunity“
20

 a místní komunitu, která se projevuje „finanční či 

materiální podporou veřejně prospěšných aktivit a projektů, dobrovolnou prací svých 

zaměstnanců či spoluprací se školami“
21

. 

                                 

 
16 BUSINESS LEADERS FORUM: Tripple bottom line. [on-line]. [cit. 2008-09-20] http://www.csr-online.cz/List.aspx?T 

17 TRNKOVÁ, J.: Společenská zodpovědnost firem (Corporate Social Responsibility) Kompletní průvodce tématem a závěry z 

průzkumu v ČR. Business Leaders Forum 2004, str. 7.  [on-line]. [cit. 2010-03-21] 

18 BUSINESS LEADERS FORUM: Ekonomický pilíř. [on-line]. [cit. 2008-09-20] http://www.csr-

online.cz/NewsDetail.aspx?p=3&id=522 

19 BUSINESS LEADERS FORUM: Environmentální pilíř. [on-line]. [cit. 2008-09-20] http://www.csr-

online.cz/NewsDetail.aspx?p=3&id=531 

20 BUSINESS LEADERS FORUM: Sociální pilíř. [on-line]. [cit. 2008-09-20] http://www.csr-

online.cz/NewsDetail.aspx?p=3&id=530 

21 tamtéţ 

http://www.csr-online.cz/List.aspx?T
http://www.csr-online.cz/NewsDetail.aspx?p=3&id=522
http://www.csr-online.cz/NewsDetail.aspx?p=3&id=522
http://www.csr-online.cz/NewsDetail.aspx?p=3&id=531
http://www.csr-online.cz/NewsDetail.aspx?p=3&id=531
http://www.csr-online.cz/NewsDetail.aspx?p=3&id=530
http://www.csr-online.cz/NewsDetail.aspx?p=3&id=530
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2.2 Historie CSR 

Přestoţe pojem CSR je pouţíván aţ od 20. století, můţeme se jiţ od 18. století setkávat 

s ojedinělými iniciativami některých firem, které usilovaly podporovat zájmy svých 

zaměstnanců, veřejnosti a ţivotního prostředí.
22

 Tyto snahy byly často ovlivňovány 

náboţenskými hodnotami, etickými zásadami, filantropií
23

 a paternalismem
24

. 

Uznání společností právnickými osobami s vlastními právy a povinnostmi a hlavně 

omezení ručení vlastníků v polovině 19. století vyvolalo úvahy o zodpovědnosti firem 

za zájmy širší skupiny obyvatel neţ jen těch, se kterými má uzavřenou smlouvu 

(vlastníci, dodavatelé atd.). Otázka, vůči komu má firma zodpovědnost, vedla 

k vytvoření konceptu „společenské smlouvy“ (social contract). Ten předpokládal, ţe 

firma bude „společenskou smlouvu“ stanovující poţadavky nad rámec zákona 

dobrovolně dodrţovat výměnou za to, ţe jí společnost poskytla oprávnění k činnosti. Od 

té doby se mnoho institucí snaţí tyto poţadavky nějakým způsobem formulovat. 

Jmenovat můţeme například Mezinárodní organizaci práce (International Labour 

Organization, dále ILO), která ochraňuje práva pracujících, či Organizaci spojených 

národů, prosazující dodrţování lidských práv. 

Jak vidíme, vznikly takto dva proudy, které doposud existují společně – jednak je to 

iniciativa společností jako takových, vedoucí k zodpovědnému chování (tedy CSR ve 

vlastním slova smyslu, které naplňuje dimenzi dobrovolnosti), jednak je to snaha 

                                 

 
22 kapitola 3.2 je zpracována dle ISO Group on Social responsibility, cit. 15; str. 2–22. 

23 „Filantropie je chápána jako souhrn činností a chování, které vedou k vědomé podpoře druhých osob (jednotlivců, skupin, 

organizací)“. Viz BUSINESS LEADERS FORUM: Filantropie. [on-line]. [cit. 2008-09-15] http://www.csr-online.cz/List.aspx?F. 

ISO chápe filantropii jako „názor, ţe bohatí obchodníci by měli sdílet část svého bohatství s komunitou.“ Viz ISO ADVISORY  ON 

SOCIAL RESPONSIBILITY, cit.15; str. 2. 

24 Paternalismus je dle ISO názor, ţe privilegovaní či bohatí členové společnosti by měli přijímat taková rozhodnutí, která budou 

v souladu se zájmy těch méně majetných či mocných. Viz ISO ADVISORY  ON SOCIAL RESPONSIBILITY, cit.15; str. 2. 

http://www.csr-online.cz/List.aspx?F
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o vytvoření globálních pravidel sociální zodpovědnosti firem na institucionální úrovni. 

Tyto dva proudy mají stejný cíl a vzájemně se doplňují.
25

 

Od počátku 20. století se s firemní praxí CSR začínáme setkávat častěji. Jmenujme 

například Pioneer Fund, zaloţený v roce 1928, první vzájemný fond, který realizoval 

sociálně zodpovědné investice – vyhýbal se investicím do průmyslu vyrábějícího tabák 

či alkohol. Od 60. let se pak setkáváme s vlnou sociálně zodpovědných investic. 

Zároveň začínají vznikat také první akademická díla na téma CSR – např. dílo Howarda 

Bowena „Social Reponsibilities of the Businessman“
26

 či „The Responsible 

Corporation“ od George Goydera
27

. 

Rostoucí zájem nejen o oblast sociální a ekonomickou, ale také o problematiku 

ţivotního prostředí, pak potvrdila zpráva Naše společná budoucnost (Our Common 

Future),
28

 vypracovaná v roce 1987 na půdě OSN komisí, kterou vedl Gro Harlem 

Brundtland. Tato zpráva definovala a rozpracovala pojem „udrţitelný rozvoj“, který 

s fenoménem CSR velmi úzce souvisí (viz kapitola 2.3). 

V oblasti ţivotního prostředí byl důleţitý také Summit Země OSN v Rio de Janeiru 

v roce 1992, v oblasti sociální pak Světový summit pro sociální rozvoj v roce 1995 

v Kodani. 

Z praxe CSR, či právě naopak jeho nedodrţování, můţeme jmenovat problémy Nestlé 

při propagaci náhraţek mateřského mléka v roce 1984 či případ firmy Shell z roku 1995 

a následné přijetí strategie udrţitelnosti a CSR touto firmou.
29

 

                                 

 
25 CSR (respektive jeho nástroj SRM) není substitutem, ale komplementem k účelné vládní regulaci. Viz KONRAD, A., STEURER, 

R., LANGER, M. E., MARTINUZZI, A.: Empirical Findings on Business-Society Relations in Europe. Journal of Business Ethics 

2006. svazek 63, č. 1, str. 102. Viz také COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES, cit. 11, str. 8. 

26 HOWARD, B: Social responsibilities of the Businessman, New York: Harper, 1953 

27 GOYDER, G.: The Responsible Corporation. Oxford: Basil Blackwell, 1961. 

28 SVĚTOVÁ KOMISE PRO ŢIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A ROZVOJ OSN: Rozvoj a mezinárodní ekonomická spolupráce: ţivotní 

prostředí; Zpráva světové komise pro ţivotní prostředí a rozvoj. OSN, 1987, str. 24. [on-line]. [cit. 2008-09-15] 

http://www.worldinbalance.net/pdf/1987-brundtland.pdf  

29 byť můţe být její naplňování sporné, viz WHEELER, D.; FABIG, H.; BOELE, R.: Paradoxes and Dilemmas for Stakeholder 

Responsive Firms in the Extractive Sector: Lessons from the Case of Shell and the Ogoni, Journal of Business Ethics, 2002, svazek 

39,č. 3, str. 297 – 314.  

http://www.worldinbalance.net/pdf/1987-brundtland.pdf
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Na přelomu tisíciletí vzniká iniciativa regulovat reporting v oblasti sociální a v oblasti 

udrţitelného rozvoje a jejím výsledkem jsou Sustainability Reporting Guidelines
30

 (viz 

také kapitola 3.2.4). 

Na poli vládní regulace je významným přelomem zřízení postu ministra pro CSR ve 

Velké Británii v březnu 2000.
31

 V témţe roce se setkáváme i s dobrovolnou iniciativou 

regulace s názvem UN Global Compact (Globální dohoda OSN), ve kterém se 

společnosti zavázaly dodrţovat některé významné dokumenty z oblasti lidských práv, 

ochrany pracovníků, ţivotního prostředí a další. Tato iniciativa byla reakcí na výzvu 

generálního sekretáře OSN Cofi Annana na Světovém ekonomickém fóru v Davosu 

v roce 1999, kde vyzval firmy ke spolupráci na prosazování základních hodnot. Role 

soukromého sektoru při dosahování cílů udrţitelného rozvoje byla zdůrazněna také na 

Světovém summitu OSN v Johannesburgu v roce 2002. 

Jedním z rozhodujících faktorů, ovlivňujících podobu debat o CSR, byl soubor skandálů 

velkých firem po celém světě na přelomu tisíciletí, jmenujme alespoň nejznámější 

účetní skandály Enronu a Worldcomu z USA, evropského Parmalatu či hromadnou 

otravu zkaţeným mlékem japonského Snow Brand. Z těchto skandálů mimo jiné 

vyplývá, ţe pro udrţení společnosti a rozvoje nestačí pouhá zákonná regulace státem, či 

nadnárodními institucemi, ale  je nutná i iniciativa firem samotných a naplňování 

konceptu CSR. 

Současný koncept CSR pak dnes nejvíce ovlivňují globalizace (hlavně proces vzájemné 

závislosti a konvergence), liberalizace obchodu, vládní regulace podporující 

samoregulaci firem, stav ţivotního prostředí a jeho degradace a u mezinárodních 

značkových firem dnes velmi populární zásady chování při zacházení s pracovní silou 

                                 

 
30 GLOBAL REPORTING INITIATIVE: Sustainability Reporting Guidelines; verze 3.0, 2000 – 2006. [on-line]. [cit. 2008-09-19]  

http://www.globalreporting.org/NR/rdonlyres/ED9E9B36-AB54-4DE1-BFF2-5F735235CA44/0/G3_GuidelinesENU.pdf 

31 COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES, cit. 11, str.6. 

http://www.globalreporting.org/NR/rdonlyres/ED9E9B36-AB54-4DE1-BFF2-5F735235CA44/0/G3_GuidelinesENU.pdf
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v případě outsourcingu. V současné době můţeme k těmto faktorům přidat také finanční 

a ekonomickou krizi, ve které jsou CSR praktiky důleţité pro obnovení důvěry.
32

 

2.3 CSR ve společenském konceptu  

udrţitelného rozvoje 

Jak jiţ bylo uvedeno výše, CSR má mnoho společného s fenoménem udrţitelného 

rozvoje (Sustainability Development, dále SD). V definici CSR bylo uvedeno, ţe tři 

dimenze CSR – ekonomická, sociální a environmentální – jsou zároveň pilíři SD. 

V definici CSR, kterou sestavil World Business Council for Sustainable Development 

se pouţívá pojem udrţitelný ekonomický rozvoj (viz výše) a ve výkladu historie CSR 

jsme se s SD také vícekrát setkali. Tato kapitola má za úkol nejprve vymezit pojem SD, 

aby pak bylo moţno na jejím konci přesněji stanovit vzájemný vztah mezi CSR a SD. 

2.3.1 Definice SD 

Nejznámější definice SD pochází z výše uvedené zprávy Our common future 

vypracované Světovou komisí pro ţivotní prostředí a rozvoj (známá jako Brundtlandova 

komise) na půdě OSN v roce 1987. Ta stanovila, ţe SD je takový rozvoj, který 

„uspokojuje potřeby současnosti, aniţ by ohroţoval schopnost příštích generací 

uspokojovat své vlastní potřeby“
33

. 

Tato definice se zaměřuje na mezigenerační rovnost a staví na etických principech, je 

tedy definicí normativní. Není zde ale ještě jasné, zda je např. třeba udrţovat určitou 

minimální úroveň uspokojení potřeb příštích generací, či zda má být úroveň 

uspokojování potřeb neklesající.
34

 

                                 

 
32 COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES : Corporate Social Responsibility. News from Enterprise and Industry, 

10. 2. 2009. [on-line]. [cit. 2009-02-19]  http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemlongdetail.cfm?item_id=2239 

33 SVĚTOVÁ KOMISE PRO ŢIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A ROZVOJ OSN, cit. 28, str. 24 

34 WORLD BANK: Sustainable Development in a Dynamic World:World Development Report 2003. Overview Washington: The 

World Bank, str. 14 . [on-line]. [cit. 2008-09-20]  http://www-

http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemlongdetail.cfm?item_id=2239
http://www-wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/IW3P/IB/2002/09/06/000094946_02082404015854/additional/310436360_20050005043218.pdf
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Pozdější definice tuto nejasnost v konceptu potřeb odstraňují. Například Pezzey uvádí, 

ţe SD je „morální povinností současné generace zajistit, aby budoucí generace mohly 

uţívat alespoň tak dobrou kvalitu ţivota, jakou má současná generace nyní“
35

. 

Světová banka navázala na koncept neklesající spotřeby v čase a označila SD za 

„zvyšování lidského blahobytu v čase“
36

. Aby k tomu mohlo dojít, stanovuje, ţe je nutné 

udrţovat široké portfolio aktiv, mezi něţ řadí lidský kapitál (dovednosti, schopnosti, 

talent), přírodní kapitál (obnovitelné i neobnovitelné zdroje), aktiva vytvořená člověkem 

(produkty výrobního procesu), znalostní kapitál (kodifikované znalosti, které lze 

jednoduše předat) a sociální kapitál (důvěra, porozumění, sdílené hodnoty), který 

umoţňuje spolupráci mezi lidmi.
37

 

V současnosti se definice soustřeďují zejména na jiţ zmíněné pilíře udrţitelnosti: 

ekonomický, sociální a environmentální.
38

 Přestoţe tedy koncept SD vychází ze zprávy 

Brundtlandovy komise, která má v podtitulu ekonomickou spolupráci vedoucí ke 

zlepšení ţivotního prostředí, není jiţ dnes důleţitý pouze environmentální pilíř, 

popřípadě pilíř ekonomický vedoucí k jeho dosaţení, ale na stejnou úroveň je jim 

postaven jiţ i pilíř sociální, protoţe „společenský konflikt pravděpodobně povede ke 

kolapsu akumulace či uchování aktiv, a tím k ohroţení mezigeneračního blahobytu“
39

. 

Z tohoto pojetí udrţitelného rozvoje budu ve své práci vycházet. 

2.3.2 Soustava udrţitelného rozvoje 

Přístupy k udrţitelnému rozvoji je moţno rozdělit na silný, vyrovnaný a slabý, coţ však 

jiţ pro tuto práci není podstatné. Naopak velmi účelné je představení soustavy SD, které 

                                                                                               

 

wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/IW3P/IB/2002/09/06/000094946_02082404015854/additional/310436360_

20050005043218.pdf 

35 PEZZEY,J. 1989. In: WORLD BANK, cit. 34, str. 14 

36 WORLD BANK, cit. 34, str. 13 

37 WORLD BANK, cit. 34, str. 18 

38 podrobněji jsou pro firemní pohled rozebrány v kapitole 4.1.2 

39 WORLD BANK, cit. 34, str. 14 
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vyuţiji později při popisu výsledků dosavadních výzkumů CSR a SD realizovaných ve 

světě (kapitola 4.1.2) a na území střední a východní Evropy (4.2). 

Steurer a kolektiv
40

 vytvořili pro účely dalšího výzkumu soustavu udrţitelného rozvoje, 

která navazuje na všeobecně uznávaný koncept trojstranné struktury udrţitelného 

rozvoje (ekonomická, sociální a environmentální dimenze), konkretizuje tyto dimenze 

pro firmy a přidává k nim tzv. dimenzi druhého řádu (second order). 

V rámci ekonomické udrţitelnosti definuje  

1. finanční výkon (zisk, cash-flow, likvidita...); 

2. konkurenceschopnost v dlouhém období; 

3. externí efekty firmy na skupiny stakeholderů (platba daní, platů, dividend...). 

V rámci sociální udrţitelnosti zahrnuje Steurer a kolektiv do struktury  

4. rovnost v rámci firmy (úroveň platů); 

5. mezinárodní rovnost (vliv firmy na rovnost mezi rozvojovými a rozvinutými 

zeměmi); 

6. sociální pokrok uvnitř firmy (vzdělávání zaměstnanců); 

7. sociální pokrok vně firmy (sociální benefity ostatním stakeholderům). 

Pro environmentální udrţitelnost bylo stanoveno  

8. (zodpovědné) vyuţívání zdrojů; 

9. emise (vyhýbání se emisím do určitého stupně); 

10. poškození ţivotního prostředí a rizika s tím spojená. 

Dimenze druhého řádu zahrnuje skutečnosti, které jsou relevantní pro všechny tři výše 

uvedené dimenze. Patří sem  

11. transparentnost a participace (transparentnost v chování a zapojování stakeholderů 

do rozhodování, obojí v rámci dimenze ekonomické, sociální i environmentální); 

                                 

 
40 STEURER, R., LANGER, M.E., KONRAD A., MARTINAZZI, A.: Corporations, Stakeholders and Sustainable Development I. 

A Theoretical Exploration of Business-Society Relations. Journal of Business Ethics, 2005, svazek 61, č.3, str. 269 - 272 
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12. reflektivita (reakce na měnící se potřeby ve společnosti); 

13. integrace všech tří dimenzí do všech společenských sfér a úrovní, včetně úrovně 

firemní; 

14. mezigenerační rovnost (SD je koncept pro dlouhé, nikoliv krátké období; 

mezigenerační rovnost vychází uţ z definice v Our common future). 

2.3.3 Vztah SD, CSR a Corporate Sustainability (CS) 

Poté, co byl vymezen pojem SD, je jiţ moţno přesněji definovat vzájemný vztah mezi 

CSR, jako tématem této diplomové práce, a SD, aby byla zřejmá neoddělitelnost těchto 

pojmů a bylo moţno pochopit souvislosti mezi nimi. Za tímto účelem je ještě nutné 

osvětlit pojem firemní udrţitelnost (Corporate Sustainability, dále CS) 

Firemní udrţitelnost znamená „uspokojování potřeb firemních přímých i nepřímých 

stakeholderů (např. vlastníků, zaměstnanců, zákazníků, nátlakových skupin, komunit 

atd.), aniţ by byla ohroţena schopnost uspokojit také potřeby budoucích 

stakeholderů“
41

. 

Dyllick a Hockerts definují tři klíčové elementy CS:  

1. integrace aspektů dlouhého a krátkého období; 

2. konzumace příjmů a ne kapitálu; 

3. integrace ekonomických, ekologických a sociálních aspektů.
42

 

Stejní autoři dále rozlišují ekonomickou udrţitelnost firmy (garantuje, ţe v kterémkoliv 

okamţiku bude mít firma k dispozici cash-flow dostačující k tomu, aby zajistilo 

likviditu a zároveň bude firma nepřetrţitě produkovat nadprůměrný zisk svým 

akcionářům), ekologickou udrţitelnost (firma nespotřebovává přírodní zdroje rychleji, 

neţ je moţno je přirozeně reprodukovat či vyvinout substituty; neprodukuje emise nad 

                                 

 
41 DYLLICK. T, HOCKERTS, K.: Beyond the Business Case for Corporate Sustainability. Business Strategy and the Environment, 

2002, roč. 11, č. 2, str. 131. 

42 DYLLICK. T, HOCKERTS, K., cit.41, str. 132 
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absorpční kapacitu přírody; nedegraduje ekosystémy) a sociální udrţitelnost firmy 

(zvyšuje hodnotu společnosti tím, ţe zvyšuje lidský a společenský kapitál).
43

 

Jak vidíme z předchozího textu, CSR, SD i CS mají mnoho společných znaků, zároveň 

jsou to však pojmy rozdílné – jaký je tedy mezi nimi vztah? Znázorňuje jej Obrázek 1: 

Obrázek 1 Vztahy mezi SD, CS, CSR a SRM 

Zdroj:  STEURER, R. LANGER, M.E., KONRAD A., MARTINAZZI, A., cit. 40, str. 275 

                                 

 
43 DYLLICK. T, HOCKERTS, K., cit. 41, str. 133 - 134 
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Jak je vidět, všechny tři koncepty se zabývají ekonomickými, ekologickými a 

sociálními aspekty. SD je zde představen jako normativní společenský model, který se 

dotýká široké škály problémů kvality ţivota v dlouhém období. CS je naproti tomu 

firemní model, který se zabývá krátkodobým i dlouhodobým výkonem firmy na poli 

ekonomickém, sociálním i ekologickém.
44

 CSR na rozdíl od SD a CS není modelem, ale 

spíše dobrovolným manaţerským přístupem. Z obrázku také vyplývá, ţe zatímco 

výchozím bodem SD a CS je environmentální pilíř, CSR se rozvinulo ze sociálního 

pilíře. Další rozdíl, který však není na obrázku zaznamenán, spočívá v tom, ţe CSR 

nesahá časově „tak daleko“ jako SD a CS, orientuje se spíše na „blízkou budoucnost“. 

Tyto vztahy lze shrnout následovně: firemní udrţitelnost (CS) je převedením 

celospolečenského modelu udrţitelného rozvoje (SD) na firemní úroveň. CSR je pak 

„přispění podniku k SD“
45

. 

Doposud ještě nebyl zmíněn kruh vnitřní – specifické manaţerské systémy, které jsou 

nástrojem CSR. Jsou to například známé ISO 9000 pro ekonomickou dimenzi, ISO 

14001 a EMAS pro environmentální dimenzi, SA 8000 pro sociální dimenzi. Pouze 

jediný specifický manaţerský systém však podle Steurera a kol. integruje všechny tři 

pilíře CSR (resp. udrţitelného rozvoje, resp. firemní udrţitelnosti). Je jím stakeholder 

relationship management (dále SRM). Proto není SRM v obrázku zahrnut 

v nejvnitřnějším kruhu, ale protíná všechny výše postavené koncepty.
46

 

                                 

 
44 STEURER a kol., cit. 40, str. 274 

45 COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES: Communication from the Commission concerning Corporate Social 

Responsibility: A business contribution to Sustainable Development. Brusel, 2002, slova z podtitulu. [on-line]. [Cit. 2008-09-20]  

http://ec.europa.eu/employment_social/soc-dial/csr/csr2002_en.pdf 

46 STEURER a kol., cit. 40, str. 275 

http://ec.europa.eu/employment_social/soc-dial/csr/csr2002_en.pdf
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3 Stakeholder management jako nástroj CSR 

Vztahu se stakeholdery, tedy výše uvedenému stakeholder (relationship) managementu, 

a jeho teoretickému základu, teorii stakeholderů, se bude věnovat tato kapitola. Popis 

vztahu firem ke svým stakeholderům totiţ můţe přispět k popsání situace CSR v ČR. 

CSR totiţ „zahrnuje mnohé z těch etických otázek, které spočívají ve vztahu mezi firmou 

a jejími stakeholdery“
47

.  

3.1 Teorie stakeholderů 

Tato diplomová práce popisuje CSR v ČR na základě analýzy sdělení firem 

stakeholderům. Je proto vhodné definovat pojem stakeholder. To je úkolem teorie 

stakeholderů, která zároveň „doporučuje postoje, struktury a praktiky, které společně 

tvoří filozofii stakeholder [relationship] managementu“
48

. Teorie stakeholderů vzniká 

na základě pozorování praxe manaţerů a zpětně tuto praxi ovlivňuje.  

Donaldson a Preston
49

 v roce 1995 při revizi dosavadních děl o teorii stakeholderů 

rozdělili přístupy na deskriptivní, instrumentální a normativní. Deskriptivní modely 

popisují skutečnost – co to je firma, jak manaţeři uvaţují při jejím řízení, jak a 

s ohledem na jaké skupiny je ve skutečnosti řízena. Tyto modely svými popisy mimo 

jiné také definují skupiny stakeholderů. Instrumentální modely popisují důsledky 

naplňování stakeholder managementu v praxi (jaký vliv má naplňování potřeb 

stakeholderů na stabilitu, růst, ziskovost firmy). Za klíčový pohled na teorii 

stakeholderů Donaldson a Preston povaţují normativní přístup, který obsahuje morální 

či filozofický základ teorie stakeholderů. Tento přístup řeší otázku, proč by se firmy 

                                 

 
47 WHEELER, D., FABIG, H., BOELE, R. cit.  29, str. 298.   

48 DONALDSON, T., PRESTON, L. E.: The Stakeholder Theory of the Corporation: Concepts, Evidence and Implications. 

Academy of Management Review 1995, roč. 20, č. 1, str. 87. [on-line]. [cit. 2009-01-29] 

http://classshares.student.usp.ac.fj/AF411/Donaldson.Preston.%20Acadamy%20Management%20Review.pdf 

49 DONALDSON, T., PRESTON, L. E.: cit. 48, str. 65-75.  

http://classshares.student.usp.ac.fj/AF411/Donaldson.Preston.%20Acadamy%20Management%20Review.pdf
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měly zájmy stakeholderů zabývat. Výzkum popisovaný v této diplomové práci je veden 

převáţně deskriptivním pohledem popisujícím praxi manaţerů.  

Donaldson a Preston ve svém díle poukazují ještě na jednu skutečnost, která je pro tento 

výzkum klíčová: teorie stakeholderů je v různých trţních kapitalistických ekonomikách 

chápána různě.
50

 Zatímco například v Americe mají hlavní slovo drţitelé akcií a 

pracovníci mohou firmu ovlivnit méně, v Evropě je tomu naopak. V Japonsku je 

manaţerům ponechána volná ruka, aby sami řídili firmu tak, jak se jim zdá vhodné – 

převáţně ve prospěch zaměstnanců a spřízněných firem, stejně jako ve prospěch 

vlastníků.
51

 Zde popisovaný výzkum má poukázat na odlišnosti uplatňování CSR  

(resp. teorie stakeholderů) v českém podnikatelském prostředí.  

3.1.1 Vymezení pojmu stakeholder – Freemanova teorie 

Přestoţe první definice pojmu stakeholder pocházejí jiţ ze 60. let minulého století 

(např. Stanford memo a Rhenman
52

), asi nejznámější a jednou z prvních definic je 

definice R. E. Freemana. Tento ve svém díle z roku 1984 „A stakeholder theory of the 

modern corporation“
53

 oponuje tzv. manaţerskému kapitalismu, který se zakládá na 

uspokojování potřeb a dodrţování práv vlastníků, a tedy na maximalizaci zisku. 

Nejznámějším představitelem této teorie je Milton Friedman, který tvrdí, ţe firma se 

chová morálně zodpovědně za předpokladu, ţe maximalizuje zisky a zároveň dodrţuje 

zákony.
54

 Naopak podle Freemana má moderní obchodní společnost brát ohled na práva 

všech stakeholderů.  

                                 

 
50 DONALDSON, T., PRESTON, L. E., cit. 48, str. 69 

51 THE ECONOMIST: Corporate governance special section. In: DONALDSON, T., PRESTON, L. E., cit. 48, str. 69 

52 MITCHELL, R.K., AGLE, B. R., WOOD, D. J..: Toward a theory of Stakeholder identification and salience: Defining the 

principle of who and what really counts. Academy of Mangement Review 1997, roč. 22, č. 4, str. 858. [on-line]. [cit. 2009-01-28] 

http://www.solvaymba.com/FR/Programmes/Desmap/documents/police/docs/maw97.pdf 

53 FREEMAN, R. E.: A Stakeholder Theory of the Modern Corporation. In: HARTMAN, L. P. (ed): Perspectives in Business Ethics 

2005. 3. vydání, Boston: McGraw-Hill, ISBN: 9780072881462, str. 112. 

54 HUMBER, J. M.: Beyond Stockholders and Stakeholders: A Plea for Corporate Moral Autonomy. Journal of Business Ethics 

2002. svazek 36, č. 3, ISSN: 0167-4544, str. 207. 

http://www.solvaymba.com/FR/Programmes/Desmap/documents/police/docs/maw97.pdf
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Ve své práci se Freeman snaţí najít odpověď na otázku „Čí zájem a prospěch by měl být 

sledován při řízení společnosti?“
55

 Odpovědí jsou dvě definice pojmu stakeholder. 

„‚Úzká definice‘ zahrnuje ty skupiny, které jsou ţivotně důleţité pro přeţití a úspěch 

společnosti. ‚Široká definice‘ zahrnuje jakoukoliv skupinu nebo jednotlivce, který můţe 

společnost ovlivnit, nebo je jí ovlivňován.“
56

 (Goodpastor
57

 v rámci ní ještě rozlišuje tzv. 

strategické stakeholdery, kteří mohou firmu ovlivnit a jejichţ zájmy tedy musí být 

respektovány, a morální stakeholdery, kteří jsou firmou ovlivňováni a jejichţ 

respektování je spíše otázkou normativní, etickou.) 

Nutnost, aby firma byla řízena ve prospěch stakeholderů a nikoliv jen vlastníků 

zdůvodňuje Freeman dvěma argumenty: právním (legislativa jiţ dnes nezohledňuje 

pouze práva drţitelů akcií na výnos z kapitálu, ale také práva zaměstnanců, zákony na 

ochranu ţivotního prostředí atd.), a ekonomickým (existence trţních selhání 

znemoţňuje, aby se plně realizoval mechanismus neviditelné ruky trhu, který by zajistil 

pro společnost největší dobro).
58

 Argumentovat lze ale také rozhodnutím amerických 

soudů ze 70. let: „zohledňování potřeb a zájmů ostatních stakeholderů můţe v krátkém 

období bohatství drţitelů akcií rozptylovat, v dlouhém období je však pro akcionáře 

dobré, protoţe pevné zdraví a blahobyt společenství, ve kterém společnost působí, jsou 

pro podnik důleţité“
59

. 

I Freemanova teorie má mnoho kritiků. Kriticky je například nahlíţen jeho pohled na 

vztahy společnosti a jejích stakeholderů, který Freeman přirovnává k výpletu kola. 

Společnost se podle Freemana nachází uprostřed a jednotlivé paprsky směřují ke 

stakeholderům. Kritici však upozorňují, ţe tento obraz sice poukazuje na oboustranný 

vztah mezi společností a všemi stakeholdery, opomíjí ale vztahy mezi jednotlivými 

                                 

 
55 FREEMAN, R. E., cit. 53, str. 114 

56 FREEMAN, R. E., cit. 53, str. 115 

57 GOODPASTOR, K.: Business ethics and stakeholder analysis. In: FROOMAN, J.: Stakeholder Influence Strategies. Academy of 

Management Review, 1999, roč. 24, č. 2, ISSN 0363-7425, str.192 

58 FREEMAN, R. E., cit. 53, str. 113n 

59 BLAIR, M. M.: Whose Interests Should Corporations serve? In: Clarcson, M. B. E.: The Corporation and Its Stakeholders: Clasic 

and contemporary readings. Toronto: University of Toronto Press 1998, ISBN 0802081274, str. 54. 



- 27 - 

 

stakeholdery navzájem.
60

 Přesto bývá jeho široká definice stakeholderů všeobecně 

přijímána a drţí se jí i tato diplomová práce. 

3.1.2 Skupiny stakeholderů 

Freeman ve svém díle explicitně jmenuje následující skupiny stakeholderů v úzkém 

pojetí: vlastníky, zaměstnance, dodavatele, zákazníky, místní komunitu a 

management.
61

 Existují i mnohá další dělení – například primární a sekundární 

stakeholdeři; vlastníci a „nevlastníci“; vlastníci kapitálu a vlastníci nehmotných aktiv; 

dobrovolní a nedobrovolní stakeholdeři; stakeholdeři na firmě závislí a ti, na nichţ je 

závislá firma atd.
62

 

Mitchell a kolektiv
63

 vyvinuli klasifikaci stakeholderů v závislosti na třech vlastnostech, 

které podle nich stakeholdery definují. Jsou to moc, zákonnost a naléhavost. 

Kategorizace stakeholderů se pak odvíjí od toho, kolik a které z těchto vlastností danou 

skupinu stakeholderů charakterizují. Stakeholdeři se pak dělí na: 

 latentní s jednou vlastností (dřímající mají moc, uváţliví disponují zákonným 

poţadavkem, nárokující mají naléhavý poţadavek) 

 očekávající s kombinací dvou vlastností (dominantní mají legální nenaléhavé 

poţadavky a moc, závislí mají urgentní zákonné poţadavky bez moci je prosadit 

a nebezpeční mají moc i sílu vydobýt si své nelegitimní poţadavky) 

 definitivní, kteří mají moc vynutit si své zákonné naléhavé poţadavky. 

Čím více vlastností stakeholdeři mají, tím více jim manaţeři věnují pozornosti. Tento 

model však není statický a stakeholdeři mohou volně přecházet z jedné skupiny do 

druhé podle toho, jak získávají či ztrácejí jednu ze tří vlastností. Pro účely našeho 

výzkumu lze předpokládat, ţe na webových stránkách českých společností budou 

                                 

 
60 např. FROOMAN, J.: Stakeholder Influence Strategies. Academy of Management Review, 1999, roč. 24, č. 2, ISSN 0363-7425, 

str.191.  

61 FREEMAN, R. E., cit. 53, str. 116n 

62 MITCHELL, R. K. a kol., cit. 52, str. 275n 

63 zpracováno dle MITCHELL, R. K. a kol., cit. 52, str. 275 - 307 
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sdělení adresována převáţně pro definitivní, ale také pro očekávající stakeholdery. 

Nejméně pozornosti bude věnováno skupině latentní. Dále je také důleţité zdůraznit, ţe 

posuzování, zda daný stakeholder danou vlastností disponuje či nikoliv, je závislé 

především na vnímání daného manaţera – pokud stakeholder má moc, ale manaţer ji 

tak nevnímá, nebude mu pravděpodobně věnovat pozornost (i kdyţ následky pak 

mohou být katastrofální
64

). 

Další skupiny stakeholderů vyplynuly z výzkumu, který bude popsán v kapitole 4.1.1 a 

rozdělení stakeholderů českých firem do skupin je výsledkem i této diplomové práce.  

3.2 Stakeholder relationship management (SRM) 

SRM zahrnuje celou škálu konkrétních návodů pro manaţery, které jim doporučují, 

jakým způsobem zacházet se stakeholdery. Vědecké články v této oblasti vycházejí 

často z pozorování případů konkrétních firem a z manaţerské praxe. V této práci budou 

pouze krátce nastíněny některé z těch, které se váţou k reportingu na webových 

stránkách. 

3.2.1 Participace stakeholderů 

„Zapojení stakeholderů a jejich zájmů do firemních procesů je nyní kritickou součástí 

úspěchu v dlouhém období.“
65

 Participace stakeholderů se tak stala jednou z velmi 

významných součástí SRM.  

Green a Hunton-Clarke
66

 rozlišují tři stupně participace: informativní, konzultativní a 

rozhodovací. Informativní participace je pasivním zapojením stakeholdera, kdy cílem je 

informovat o dění ve firmě. Konzultativní participace jiţ stakeholdery zapojuje více, 

zkoumá jejich názory a hodnoty a na jejich základě se sama rozhoduje. Rozhodovací 

participace je nejvyšším stupněm zapojení stakeholderů do firemních procesů. 

                                 

 
64 srv. WHEELER, D., FABIG, H., BOELE, R., cit. 29, str. 302nn 

65 GREEN A. O., HUNTON-CLARKE L.: A typology of stakeholder participation for company environmental decision-making. 

Business Strategy and the Environment 2003, roč. 12, č. 5, ISSN: 0964-4733, str. 292n.  

66 GREEN A. O., HUNTON-CLARKE L., cit. 65 
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Stakeholdeři bývají v takovémto případě do rozhodování zapojeni od samého počátku a 

jejich schopnost ovlivnit rozhodnutí je značná.  

Je potřebné si uvědomit, ţe ve společnosti mají místo všechny tři výše uvedené úrovně 

participace. Kaţdá z nich je vhodná pro jinou situaci a jiný rozhodovací proces. 

Přestoţe je informativní participace nejniţší úrovní zapojení stakeholderů do firemních 

procesů, nelze ji opomíjet a ve firmě hraje důleţitou roli, a to obzvláště ve své průběţné 

formě (kterou reporting na webových stránkách bez pochyby je), která je v porovnání 

s ad hoc formou participace dle autorů obzvláště důleţitá. 

3.2.2 Pravidla uspokojení stakeholderů 

Důleţitost včasného a pravdivého jednání manaţerů vůči stakeholderům (a tedy 

i včasné a pravdivé informace) vyzdvihuje studie Stronga, Ringera a Taylora THE 

Rules of Stakeholder Satisfaction.
67

 Tito zkoumali, na čem závisí celková spokojenost 

stakeholderů. Zjistili, ţe nespokojenost ve většině případů plyne ze špatné komunikace 

a nikoliv ze špatného výkonu firmy. 

Z jejich výzkumu vyplynulo, ţe ke spokojenosti stakeholderů vedly následující tři rysy 

manaţerského chování: včasnost (Timeliness), čestnost a integrita informací (Honesty) a 

empatie (Empathy
68

). Nutnost včasných a pravdivých informací zdůrazňují následovně: 

„mnoho respondentů ze všech tří skupin bylo nespokojeno, ţe nebyli běţně informováni 

včas o nastávajících změnách...Pokud bychom měli na základě naší studie dát 

manaţerům jednu radu, bylo by to: vţdy mluvte pravdu, sdělte ji včas...říkejte všem 

skupinám stakeholderů stejné příběhy a empaticky hodnoťte alternativy a akce 

                                 

 
67 STRONG, K.C., RINGER, R.C., TAYLOR, S.A.: THE*Rules of Stekeholder Satisfaction (*Timeliness, Honesty, Empathy). 

Journal of Business Ethics 2001, svazek 32, č. 3, ISSN: 0167-4544, str. 219 – 230. 

68 Důleţitost empatie vyzdvihují ve své studii také WHEELER, D., FABIG, H., BOELE, R., cit. 29, str. 305 – 308, kde zdůrazňují, 

ţe je potřeba se stakeholdery najít společnou řeč, dokonce se i vzdát objektivních pravd a přijmout neracionální způsob uvaţování 

stakeholderů; např. při plánování CSR akcí by to měl být sám stakeholder a nikoliv firma, kdo rozhodne, co je pro stakeholdery 

dobré a co ne. 
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z pohledu skupiny stakeholderů.”
69

 Všechna tato pravidla se týkají veškeré komunikace 

manaţerů se stakeholdery, a tedy i informací na webových stránkách. 

3.2.3 Pravidla chování managementu 

Tato podkapitola poukáţe na nedostatky výzkumu této diplomové práce, které byly jiţ 

zmíněny v úvodu. Při zkoumání sdělení adresovaných stakeholderům na internetových 

stránkách totiţ bude skutečnost CSR v ČR ukázána, jak jiţ bylo řečeno, pouze 

v pokřiveném zrcadle. Na častý rozpor mezi slovy a činy poukázali ve své studii Sims a 

Brinkmann,
70

 kteří analyzovali situaci v Enronu. Z firmy, která byla nahlíţena jako 

průkopník CSR a z jejichţ zpráv a slov vyznívalo, ţe Enron je mistr CSR, se stal 

symbol podvodníka. V literatuře je dokonce uváděn pojem „Enron Ethics“ (tedy „etika 

Enronu“) pro firmu, která káţe vodu a pije víno, ve které se „za pěknou fasádou skrývá 

prohnilá struktura“
71

.  

Sims a Brinkman ve své studii upozorňují, ţe „etika podniku je více otázkou hluboké 

kultury organizace neţ kulturních artefaktů jako písemných etických zásad, úředníků 

pro etiku a podobně“
72

. Na základě výzkumu vyvinuli pět mechanismů, které mohou 

manaţeři vyuţívat, aby ovlivnili podnikovou kulturu. Ta závisí na tom, čemu manaţeři 

věnují pozornost (co chválí a co kritizují), jak reagují na krizové situace, vztah mezi 

jejich slovy a skutky, způsob odměňování zaměstnanců a kritéria pro výběr pracovníků 

a jejich propouštění. 

Podle toho, nakolik firmy o CSR „mluví“ (etickými předpisy, hodnotovými 

prohlášeními, nasazením úředníků pro etickou otázku; můţeme sem zařadit i CSR 

reporting) a nakolik jej opravdu uskutečňují (tzn. je zakořeněno v podnikové kultuře), 

pak rozdělili Sims a Brinkman firmy do čtyř typů:  

                                 

 
69 STRONG, K.C., RINGER, R.C., TAYLOR, S.A, cit. 67, str. 228 

70 SIMS, R. R., BRINKMANN, J.: Enron Ethics (Or: Culture Matters More than Codes). Journal of Business Ethics 2003, svazek 

45, č. 3, ISSN: 0167-4544, str. 243 - 256 

71 SIMS, R. R., BRINKMANN, J, cit.70, str. 243 

72 SIMS, R. R., BRINKMANN, J, cit.70, str. 243 
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1. morální prekonvencionalismus – firma se nechová eticky, ale ani etické chování 

nepředstírá, 

2. aranţérská etika – firma propaguje své etické chování, coţ však neodpovídá 

skutečnosti, 

3. kolektivní morální svědomí – firma se chová eticky, aniţ by své chování příliš 

prezentovala; „skromný“ typ z dřívějších dob, který je v dnešní době marketingu 

spíše zastaralý, 

4. morální idol – firma se ve skutečnosti chová eticky a dává to svým 

stakeholderům zřetelně najevo. 

Při vyhodnocování výsledků tohoto výzkumu je tedy nutné mít na paměti, ţe z něj 

vzejde spíše ideální situace, která bude odpovídat stavu, jak by podle představ manaţerů 

daných firem měli stakeholdeři jejich firmu vidět. Výsledky budou kombinací modelů 

aranţérské etiky a  morálního idolu, které od sebe nelze přesně rozlišit (a ani to není 

cílem tohoto výzkumu). Přesto však výzkum bude mít svou hodnotu, a to obzvláště při 

porovnávání výsledků se studiemi dalších světových firem. Zde totiţ lze zjistit, zda si 

manaţeři českých firem alespoň uvědomují, ţe je naplňování konceptu CSR důleţité 

(coţ můţe (a nemusí) být prvním krokem k jeho skutečné realizaci), a také k jakým 

stakeholderům a s jakými poselstvími se firmy obracejí, coţ také poukáţe na některé 

interkulturní rozdíly České republiky vůči světu.  

3.2.4 CSR reporting 

Jak jiţ bylo řečeno výše, tento výzkum se zabývá CSR sděleními, která o sobě firmy 

publikují na svých webových stránkách. Zveřejňování informací o vlastní firmě na 

internetu je podstatnou součástí CSR reportingu, v poslední době je totiţ internet 

preferovaným komunikačním kanálem firem.
73

 Umoţňuje totiţ „rozšířit více informací 

                                 

 
73 SNIDER J., HILL, R. P., MARTIN, D., cit. 2, str. 176 
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mnohem levněji“
74

. Zároveň však znemoţňuje firmám kontrolu nad tokem informací, 

protoţe umoţňuje stakeholderům, aby četli zprávy určené pro jiné zájmové skupiny,
75

 

čímţ firma přestává být „stráţcem informací“
76

. 

Tak jako firmy kaţdoročně sestavují výroční zprávu, která se týká účetnictví a 

finančních ukazatelů, publikují v poslední době významné firmy také zprávu o stavu 

CSR (zpráva o udrţitelném rozvoji) za uplynulý rok. 

„Sustainability reporting označuje způsob měření, zveřejňování a zodpovědnosti za 

informace o výkonu organizace vůči interním i externím zainteresovaným skupinám 

směrem k dosaţení cíle udrţitelného rozvoje... Zpráva o udrţitelném rozvoji by měla 

poskytovat vyrovnaný a přiměřený obraz o výkonu dané společnosti v oblasti 

udrţitelného rozvoje – včetně pozitivních i negativních vlivů.“
77

 Zpráva se pak pouţije 

nejenom jako marketingový nástroj, či k benchmarkingu, ale také k „předvedení, jak 

organizace ovlivňuje a je ovlivňována očekáváními o vývoji představ o udrţitelném 

rozvoji“
78

.  

CSR reporting a CSR sdělení na webu (která jsou předmětem tohoto výzkumu) mají 

některé rozdílné a některé společné rysy a vzájemně se částečně překrývají. CSR 

reporting je pravidelná záleţitost, která se ve firmě odehrává jedenkrát za rok, 

internetová CSR sdělení jsou spíše záleţitostí průběţnou; tolik rozdíly.  

Oba fenomény mají ale také mnoho společného – lze předpokládat, ţe jádro jejich 

obsahu bude přibliţně stejné. Zprávy o udrţitelnosti jsou navíc součástí sdělení 

prezentovaných stakeholderům na internetu a byly zahrnuty i do této diplomové práce.  

                                 

 
74 MARKEN, G. A. : The Internet and the Web: The Two-Way Public Relations Highway. In: SNIDER J., HILL, R. P., MARTIN, 
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75 SNIDER J., HILL, R. P., MARTIN, D., cit. 2, str. 176 
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CSR sdělení by se také měla řídit základními principy CSR reportingu, coţ je 

„transparentnost, odpovědnost ... a udrţitelnost“
79

. Tato pravidla (a mnohá další, pro 

tento výzkum nepodstatná) lze nalézt v Pokynech pro Zprávy o udrţitelnosti 

(Sustainability Reporting Guidelines) vypracované iniciativou Global Reporting 

Initiative, coţ je „instituce, řízená mnoha stakeholdery, kteří spolupracují, aby vytvořili 

globální standardy v oblasti Sustainability Reporting“. Není účelné se těmito pravidly 

na tomto místě podrobněji zabývat, spíše bylo důleţité poukázat na jejich existenci. Ta 

totiţ mimo jiné dokazuje, ţe je důleţité nejen to, jak firmy koncept CSR naplňují, ale 

také to, co a jak o tom sdělují svým stakeholderům. 

                                 

 
79 GLOBAL REPORTING INITIATIVE: What we do. [on-line]. [cit. 2009-02-01] 
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4 Výzkumy na poli CSR 

Před počátkem zkoumání stavu CSR v České republice je vhodné se seznámit 

s výzkumy, které jiţ na tomto poli byly provedeny. Nejprve se zaměřím na světové 

výzkumy, poté na výzkum na území SVE a nakonec i na výzkumy v naší republice.  

4.1 CSR ve světě 

Jak jiţ bylo řečeno, budou nyní představeny světové výzkumy v oblasti CSR. Protoţe 

jich je velké mnoţství, zaměřím se pouze na dva. První z nich je výzkum 

(kapitola 4.1.1), ze kterého vychází tato práce, a který tudíţ budu pouţívat jako 

východisko – jak metodologické, tak jako východisko srovnání. Druhý výzkum 

(kapitola 4.1.2) navazuje na Soustavu udrţitelného rozvoje představenou 

v kapitole 2.3.2. Uvádím jej zde proto, ţe stejný výzkum byl proveden i na území 

střední a východní Evropy (včetně ČR, uveden je v kapitole 4.2), a budu tedy na tomto 

základě moci formulovat podrobnější hypotézy. 

4.1.1 Sdělení určená stakeholderům 

Jamie Snider, Ronald Paul Hill a Diane Martin provedli v roce 2002 výzkum,
80

 ve 

kterém zjišťovali, jaký je obsah sdělení, týkajících se sociálního chování firem, které 

firmy adresují svým stakeholderům na svých webových stránkách.  

Postup výzkumu 

Autoři vycházejí ze základů grounded theory a kvalitativní analýzy, to znamená, ţe se 

soustředí na „odhalování vzorců v souboru informací raději, neţ aby předem určili 

nějakou soustavu či koncept zvenčí“
81

. Nejde jim tedy o to, informace přiřadit nějaké 

předem známé osnově sdělení, ale na základě porovnávání a seskupování těchto sdělení 

                                 

 
80 SNIDER, J..; HILL, R. P.; MARTIN, D.:  cit. 2, str. 175-187. 

81 GLASER, B. G.,  ANSELM, L. S.: The discovery of grounded theory : strategies for qualitative research. In: SNIDER, J..; HILL, 

R. P.; MARTIN, D.:  cit. 2, str. 177 
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vytvářejí osnovu vlastní. Vzhledem k tomu, ţe se jedná o výzkum kvalitativní, není jeho 

cílem zjistit častost výskytu jednotlivých sdělení, ale spíše ukázat celou škálu různých 

druhů informací, určených pro stakeholdery, a porovnat sdělení určená stakeholderům 

v USA a ve zbylých zemích světa. 

Na základě teorií kvalitativního výzkumu vypracovali autoři následující postup, který 

pouţili pro výzkum: 

1. Důkladné pročtení všech stránek; pozornost byla věnována všem explicitním 

i implicitním sdělením, které se týkaly firemních zodpovědností na poli 

morálním, etickém, legálním či společenském a byly adresovány jak interním, 

tak externím stakeholderům. 

2. Roztřídění informací a jejich přiřazování stakeholderům. 

3. Hledání podobností mezi sděleními v kaţdé kategorii stakeholderů; podobné 

informace byly seskupovány a byly k nim přiřazovány odpovídající 

identifikátory. 

4. Stanovení odlišností mezi americkými a dalšími globálními firmami. 

K výzkumu byly pouţity webové stránky TOP 50 amerických a TOP 50 světových 

(neamerických) firem podle ţebříčku časopisu Forbes z roku 2001.
82

 Sedm z padesáti 

neamerických firem nemělo dostupné stránky v anglickém jazyce, proto byly 

z výzkumu vyloučeny. Seznam firem obsahuje Příloha 1, vyloučené firmy jsou 

přeškrtnuté. 

Výsledky výzkumu 

Obě skupiny firem se soustředí na podobné skupiny stakeholderů a na podobné oblasti 

CSR. Rozdíly najdeme především v definování jejich základních cílů. Podrobněji bude 

na rozdíly upozorňováno v rámci popisu jednotlivých kategorií. Vědci roztřídili sdělení 

do následujících sedmi kategorií: 

                                 

 
82 FORBES: Forbes 500s. In: SNIDER, J..; HILL, R. P.; MARTIN, D.:  cit. 2, str. 178n. 
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Obecná prohlášení: Na stránkách mnoha firem nalezneme určitý etický rámec, který 

má řídit splnění celkového poslání firmy ve společnosti. Tento rámec zahrnuje kromě 

etických hodnot také vztahy s interní a externí veřejností. Tato sdělení často jmenují a 

popisují klíčové hodnoty firmy. V této oblasti nenalezneme mezi americkými a 

ostatními firmami větší rozdíly. 

Politika ţivotního prostředí: Kromě obecných hodnot artikulují firmy rozsáhle rovněţ 

svůj vztah k ţivotnímu prostředí. Nejrůznějším skupinám stakeholderů ukazují svou 

proaktivní politiku na environmentálním poli. Některé firmy se tomuto tématu věnují 

spíše všeobecně bez bliţších specifik, jiné vyjmenovávají přesně a do detailů. Mezi 

firmami v USA a v ostatních zemích rovněţ nenalezneme mnoho rozdílů. 

Zákazníci: První skupinou stakeholderů, která výzkumníkům přirozeně vyplynula při 

jejich zkoumání, byli právě zákazníci. Této skupině je adresováno mnoho všeobecných 

hodnotových prohlášení, někdy jsou prezentována formou etických protokolů, které se 

soustřeďují právě na vztah firma – zákazníci, nebo je tyto protokoly doprovází. Ještě 

typičtější jsou sdělení popisující poskytování hodnot zákazníkovi – firmy zdůrazňují 

vzájemné partnerství, které bylo vytvořeno právě proto, aby mohlo uspokojit potřeby 

zákazníka. Rozdíly mezi zeměmi opět nenajdeme. 

Zaměstnanci: Tato skupina stakeholderů je vůbec první (a i jedinou) kategorií, u které 

nalezneme významnější rozdíly mezi americkými a neamerickými globálními firmami. 

Obě skupiny se zaměřují na potřebu rozvoje zaměstnanců, která prospívá nejen firmě, 

ale i jim samotným. Důleţitou roli hraje také diverzita mezi pracovníky (hlavně 

v oblasti pohlaví a rasy), která umoţňuje lépe uspokojovat diverzní trh. Pouze ve 

sdělení amerických firem však nalezneme v této souvislosti zdůraznění rovnováhy mezi 

pracovním a rodinným ţivotem (work-life balance), která mají nalákat pracovní sílu. 

Tato sdělení jsou výrazně orientována na ţeny. Americké firmy také častěji řeší otázku 

bezpečnosti zaměstnanců, a to především z perspektivy ochrany před pracovními úrazy 

a před násilím na pracovišti. 

Akcionáři: Většina firem povaţuje akcionáře za významnou skupinu stakeholderů. 

Sdělení určená pro ně můţeme rozdělit do dvou kategorií: jednak jsou to explicitní 
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vyjádření závazků jednat čestně a bezúhonně při veškeré komunikaci se svými 

vlastníky, jednak je to závazek zvyšovat hodnotu akcií prostřednictvím výroby a 

prodeje vysoce kvalitního zboţí a sluţeb. 

Konkurence: Sdělení určená konkurentům nejsou příliš četná. Některé firmy 

zdůrazňují, ţe ve svém vztahu ke konkurenci dodrţují nejen zákonné, ale i etické 

poţadavky zemí, ve kterých jsou činné. 

Společnost: Obě skupiny firem rozdělují společnost do tří kategorií: místní komunita, 

národní státy a svět jako celek. Na místní úrovni se firmy soustředí na aktivity 

probíhající v dané komunitě, které podporují ta místa, kde ţijí a pracují jejich 

zaměstnanci. V závislosti na zemi, ve které firmy operují, pak na společnost na národní 

úrovni směřují sdělení dotýkající se právě příslušných národních zájmů jako kultura, 

sport, přírodní katastrofy a tak dále. V USA se na této úrovni často objevovalo nasazení 

firmy v souvislosti s katastrofou Jedenáctého září. Tuto skutečnost bychom však neměli 

brát jako rozdíl, protoţe jen odráţí výše uvedený národní zájem, který bude samozřejmě 

v kaţdé zemi odlišný. Na světové úrovni jsou jiţ sdělení obecnější a týkají se hlavně 

lidských práv. Mnohé firmy na svých stránkách uznávají takové dohody jako je 

Všeobecná deklarace lidských práv OSN. Konkrétnější sdělení jsou orientována na 

oblast specifickou pro kategorii produktů, které firma vyrábí (například zvýšit úroveň 

zdraví ve světě v případě farmaceutické firmy). 

Jak vidíme, rozdíly existují pouze ve skupině zaměstnanci. Výsledky výzkumu je 

moţno porovnat také na základě tabulky, kterou obsahuje Příloha 2. 
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Na závěr uvádějí autoři výzkumu tři předpoklady, které ze studie vzešly: 

1. Multinacionální organizace z tohoto výzkumu uveřejňují sobě podobná CSR sdělení 

a (jak jiţ bylo citováno v úvodu) „soustřeďují svou pozornost na stejné skupiny 

stakeholderů, kterým předkládají výroky, které jsou často zaměnitelné, kromě názvu 

firmy a kategorie produktů“
83

. Tento poznatek se podle autorů shoduje se 

současnými poznatky o globalizaci, „ţe korporace, které operují na světové úrovni, 

pouţívají podobné strategie managementu trhu, nezávisle na zemi jejich původu“
84

.  

2. Existuje souhra mezi všeobecnými poselstvími firmy a jimi chápanou sociální 

zodpovědností. Plnění etických povinností jde ruku v ruce s pozitivním vlivem na 

dosahování firemních cílů na trhu, a to v případě sdělení adresovaných jak 

zaměstnancům, tak zákazníkům, akcionářům a dokonce i konkurenci. Pouze 

v případě společnosti jsou sdělení „nezištná“. Ţádná z firem však neuvádí náklady 

spojené se sociálně zodpovědným chováním.  

3. Sdělení adresovaná různým skupinám stakeholderů  jsou konzistentní a propagují 

shodné etické standardy, nehledě na míru specifičnosti či obecnosti sdělení. Tato 

univerzální kvalita sdělení popírá národní či kulturní hranice. 

4.1.2 Význam stakeholderů 

Druhý výzkum
85

 představím proto, ţe stejnou studii provedli autoři později i na území 

SVE, a to včetně České republiky. Z porovnání těchto dvou výzkumů mohou vzejít 

uţitečné poznatky pro pozdější porovnávání výsledků výzkumu této diplomové práce 

s výzkumem, ze kterého tato práce vychází. 

Tato studie vychází z teoreticky definované soustavy SD, tak jak byla představena 

v kapitole 2.3.2 a zkoumá, nakolik a jakým způsobem berou firmy a stakeholdeři 

v potaz jednotlivé poloţky soustavy SD, a tím také nakolik můţe být SD dosaţen díky 

                                 

 
83 SNIDER, J..; HILL, R. P.; MARTIN, D.:  cit. 2, s. 185. 
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SRM. K dosaţení udrţitelného rozvoje ve společnosti je totiţ moţno vyuţít tlaku 

stakeholderů na firmy, které pak prostřednictvím SRM přispívají k SD. 

Postup výzkumu 

Na základě analýzy zpráv o stavu CSR největších amerických a evropských TNC byla 

soustava SD nejprve převedena na firemní úroveň (pro účel vytvoření dotazníku) a 

posléze byly ke kaţdé ze 13 sloţek
86

 soustavy SD kladeny manaţerům otázky ve dvou 

oblastech: 

1. Je tato poloţka pro vaši firmu důleţitá;  jak se změnila její důleţitost v průběhu 

času?  

2. Kteří stakeholdeři věnují této poloţce pozornost? (Zkoumání probíhalo tedy 

z pohledu vnímání firmy, nikoliv stakeholdera samotného; k tomuto viz také 

předposlední odstavec kapitoly 3.1.2). 

Vzhledem k nízkému vzorku pouhých 11 zúčastněných firem byly statistické výpočty 

omezeny na pouhé průměry a nelze z nich vyvozovat statisticky ověřené závěry, 

nicméně mohou slouţit alespoň pro vytvoření základní představy. 

Výsledky výzkumu 

Výsledky první oblasti výzkumu přehledně shrnuje Příloha 3. Z výzkumu vyplývá, ţe 

pro firmy je nejdůleţitější ekonomická dimenze, a to hlavně finanční výkon a 

konkurenceschopnost v dlouhém období. V rámci sociální dimenze kladou firmy 

největší důraz na sociální pokrok uvnitř firmy. Ani jedna sloţka v rámci 

environmentální dimenze nedosahuje nejvyššího stupně důleţitosti. V rámci dimenze 

druhého řádu je nejvýznamnější transparentnost a participace. Nejniţší důleţitost mají 

otázky rovnosti (v rámci firmy i mezinárodní) a zodpovědného vyuţívání zdrojů.  

Environmentální dimenze zaznamenala naopak největší změnu, obzvláště poloţka 

poškození ţivotního prostředí a rizika s tím spojená. Také výše jmenovaný sociální 

                                 

 
86 Vzhledem k tomu, ţe 14. poloţka mezigenerační rovnosti nemůţe být převedena na firemní rovinu, byla ve výzkumu vynechána. 
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pokrok uvnitř firmy a transparentnost a participace nabyly na důleţitosti. Nejmenší 

změnu můţeme sledovat u ekonomické dimenze, která byla pravděpodobně pro firmy 

důleţitá i v minulých obdobích. Všechny sloţky SD však v průběhu času nabyly na 

důleţitosti. 

Druhá oblast výzkumu směřovala k firemnímu vnímaní stakeholderů. Autoři nejprve 

roztřídili stakeholdery do 22 skupin a představitelé firem pak měli označit význam dané 

skupiny pro vlastní firmu. Výsledky ukazuje Příloha 4. Nedůleţitější jsou pro firmy 

poskytovatelé kapitálu. Z jednotlivých podskupin zaujímají vysokou důleţitost také 

organizovaní zaměstnanci, hlavní zákazníci a vlády s řídícími orgány. V průběhu 

posledních 10 let na důleţitosti nejvíce nabyly environmentální a sociální nevládní 

organizace, všeobecná veřejnost a místní komunity. 

Následně měly firmy vybrat 6 nejdůleţitějších skupin stakeholderů a ke kaţdé skupině 

označit relevantnost 13 sloţek soustavy SD pro tuto skupinu. V rámci poskytovatelů 

kapitálu byly nejrelevantnější ekonomická dimenze spolu s transparentností a 

reflektivitou. Ve skupině interních stakeholderů převáţily ty sloţky sociální dimenze, 

které se zaměřují dovnitř firmy. Pro externí stakeholdery nebyly nalezeny ţádné sloţky 

s velmi vysokou relevancí. V rámci neorganizované občanské společnosti pak z pohledu 

firem veřejnost a média nejvíce zajímají transparentnost a poškozování ţivotního 

prostředí, místní komunity zohledňují hlavně emise. Vlády se pak nejvíce zajímají 

o emise, poškozování ţivotního prostředí, sociální pokrok vně firmy a finanční výkon, 

nevládní organizace zajímají sloţky sociální a environmentální společně 

s transparentností. Výsledky zobrazuje Příloha 5. 

Překvapivé je, ţe dle názoru firem mají externí stakeholdeři v porovnání s ostatními 

skupinami menší zájem o dimenze sociální, environmentální i dimenze druhého řádu, 

coţ nekoresponduje s obecným přesvědčením, ţe spotřebitelé jsou hnací silou 
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k dodrţování vysokých sociálních a environmentálních standardů ve firmách.
87

 

Nicméně stejného výsledku bylo dosaţeno i ve studii CSR Austria.
88

 

4.2 CSR ve střední a východní Evropě 

Nyní představím stejnou studii, která byla provedena týmiţ autory na území SVE,
89

 a to 

včetně České republiky. Z porovnání těchto dvou studií budu moci vyslovit hypotézy 

rozdílů sdělení zahraničních a českých firem, které adresují firmy stakeholderům na 

svých stránkách. 

Na začátku autoři konstatují, ţe v porovnání se ZE chybí v SVE příslušná literatura. 

CSR dokumentů (pravidla chování, manaţerské systémy, praktiky SRM a reportingu) je 

podstatně méně. 

Autoři dále naznačují 6 charakteristik rozdílů mezi ZE na straně jedné a SVE na straně 

druhé:
90

 

1. dědictví socialismu v SVE způsobilo, ţe CSR je chápáno spíše jako dodrţování 

existujících pravidel daných nadřízenými orgány, ne tedy jako dobrovolná 

iniciativa; 

2. velký důraz je v SVE kladen na transparentnost, která je v silném kontrastu 

s podvody a korupcí, které jsou stále v SVE rozšířeny; 

3. zatímco ochrana ţivotního prostředí hraje v SVE důleţitou roli, sociální rovnost je 

zde zanedbatelná, coţ můţe být chápáno rovněţ jako dědictví socialismu; 

                                 

 
87 ANDREWS, R. N. L. : Environmental Regulation and Business „Self-Regulation“, In: KONRAD A., STEURER, R. LANGER, 

M.E.,. MARTINAZZI, A., cit. 25, str. 102. 

88 CSR AUSTRIA: Die gesellschaftliche Verantwortung österreichischer Unternehmen, Ergebnisse einer empirischen 

Untersuchung. Vídeň 2003. [on-line]. [cit. 2010-03-07] http://www.forum-ng.de/upload/pdf/pdf-Studien-

extern/Riedel_Kurzstudie_CSR_Austria_2003.pdf 

89 STEURER, R., KONRAD, A, cit. 4. 

90 tyto charakteristiky sestavili autoři z porovnání mnoha studií, mimo jiné i studií Světové banky, Evropské komise, UNDP a 

dalších; odkazy na tyto studie je moţno nalézt přímo v této studii, cit. 4. 
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4. dědictví minulého reţimu se projevuje v SVE i v tom, ţe jen velmi málo firem 

vydává zprávy o udrţitelném rozvoji, v minulosti se totiţ firmy publicitě vyhýbaly a 

data udrţovaly v tajnosti;
91

 

5. zatímco akcionáři, zaměstnanci, zákazníci, vlády a místní komunity jsou stejně jako 

v ZE uznáváni jako stakeholdeři, v SVE hrají organizace občanské společnosti 

podstatně menší roli; vliv nevládních organizací je zde menší, protoţe tyto spíše 

vyuţívají podnikatelský sektor jako zdroj svých příjmů, neţ jako terč kritiky; 

6. vlády v SVE nevěnují CSR příliš mnoho pozornosti, coţ můţe být klíčovou 

překáţkou pro vyuţívání praktik CSR.
92

 

Postup výzkumu 

Postup výzkumu této studie je v podstatě stejný jako postup při zpracovávání studie 

původní. Rozdíl lze nalézt v tom, ţe ne všechny zúčastněné firmy z SVE splňují 

podmínku původní studie dodrţovat při vypracovávání zprávy o udrţitelném rozvoji 

pravidla Global Reporting Guidelines. Studie byla na území SVE provedena o tři roky 

později (2006 versus 2003 pro ZE), coţ mohlo mírně ovlivnit výsledky ve prospěch 

SVE. Nicméně základní poţadavek velkých firem, které vydávají zprávu o udrţitelném 

rozvoji, byl zachován. Z českých firem byla zkoumána zpráva o udrţitelnosti firem 

Škoda Auto a Česká rafinérská, na dotazník odpověděly Škoda Auto a Prague Airport.  

Výsledky výzkumu 

V následujícím textu budou jiţ pouze zdůrazněny rozdíly mezi ZE a SVE: 

Firmy SVE informují o ekonomické udrţitelnosti v rámci zpráv o udrţitelném rozvoji 

mnohem šířeji neţ firmy ZE. Velký důraz je kladen také na firmu jako na plátce daní či 

jako na zaměstnavatele. Dle dotazníků je ekonomická dimenze v ZE a SVE srovnatelně 

                                 

 
91 UNDP: Baselina Study on CSR Pracices in the New EU Member States and Candidate Countries. In: STEURER, R., KONRAD, 

A., cit. 4, str. 5 

92 MAZURKIEWICZ, P. CROWN, R., BARTELLI, V.: What Does Business Think about Corporate Social Responsibility? Part II: 

A Coparison of Attitudes and Practices in Estonia, Latvia and Lithuenia. In: STEURER, R., KONRAD, A., cit. 4, str. 6 
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důleţitá. ZE klade větší důraz na finanční výkon a konkurenceschopnost v dlouhém 

období (jejich význam ale roste v ZE méně neţ v SVE), SVE zase na externí finanční 

efekty.  

Sociální dimenze je pro oba regiony zhruba srovnatelná, SVE však klade větší důraz na 

sociální pokrok vně firmy. Rozdíl je také v tom, ţe ve zprávách o udrţitelném rozvoji se 

firmy SVE u rovnosti v rámci firmy zcela vyhýbají otázkám vnitrofiremní rovnosti 

v odměňování. Přestoţe mezinárodní rovnost má pro oba regiony na základě dotazníků 

nízkou důleţitost, ve zprávách o udrţitelném rozvoji v SVE se s ní setkáváme často. 

Zatímco ZE ji uvádí jako rovný přístup všech k výrobkům dané firmy po celém světě, 

v SVE je kladen důraz na mezinárodní rovnost národních příjmů a úrovní platů v rámci 

Evropy. Rozvojové země naopak v této souvislosti v SVE zmiňovány nejsou. V rámci 

sociálního pokroku uvnitř firmy je v SVE kladen důraz na motivaci a vzdělávání 

zaměstnanců a také na ochranu jejich zdraví a zodpovědné propouštění. Na rozdíl od ZE 

nekladou firmy v SVE důraz na rovnováhu mezi pracovním a rodinným ţivotem, 

zdůrazňují však sociální benefity. Zprávy SVE se také příliš nedotýkají otázek lidských 

práv a rovných příleţitostí. V rámci sociálního pokroku vně firmy jsou v obou 

regionech oblíbené sponzorství a podpora nevládních organizací a také aktivita v místní 

komunitě. 

Environmentální dimenze má v SVE podstatně větší důleţitost neţ v ZE, coţ vyplývá 

jak z dotazování, tak z analýzy zpráv o udrţitelném rozvoji. Realita je však obrácená a 

SVE si v této oblasti vede ve skutečnosti hůře. Proto také mnoho firem SVE ještě 

zmiňuje dekontaminaci a ozdravení ţivotního prostředí, s čímţ se ve zprávách ze ZE jiţ 

nesetkáme. Jako hlavní motor zlepšování ţivotního prostředí pak firmy SVE často 

uvádějí pravidla EU. Zatímco aktivita firem SVE je tedy spíše reaktivní, v ZE se 

setkáváme s proaktivním přístupem. 

Dimenze druhého řádu je znovu srovnatelná. V rámci transparentnosti a participace 

kladou firmy SVE velký důraz na reporting a stakeholder dialog. Velký rozdíl najdeme 

v oblasti lobbyingu. Zatímco v ZE je politická aktivita firmy důleţitá, v SVE by mohla 

být vnímána negativně ve spojitosti s korupcí, proto se jí firmy spíše vyhýbají. V rámci 
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reflektivity se oba regiony zaměřují na systémy kvality a průzkumy spokojenosti 

stakeholderů.  

Co se týče změn, je velmi překvapivé, ţe „transformující se“ země SVE vykazují změny 

spíše menší neţ země ZE. Výsledky přehledně znázorňuje Příloha 6. Celkově lze tedy 

říci, ţe důleţitost CSR je v ZE a SVE ve velkých firmách srovnatelná, liší se však pojetí 

jednotlivých dimenzí.  

Autoři zkoumali také důleţitost stakeholderů pro firmy SVE. Nejdůleţitější skupinou 

jsou zde interní stakeholdeři, nejmenší důleţitost má organizovaná občanská společnost. 

Oproti ZE je menší důraz kladen na poskytovatele kapitálu (autoři to však zdůvodňují 

rozdílnou vlastnickou strukturou vzorku firem a přítomností zkoumaných 

západoevopských firem na burze), větší důraz naopak na média a místní komunitu. 

Média dokonce dostala spolu s vládou nejvyšší skóre (2,9). Výsledky shrnuje Příloha 7. 

Při porovnání relevantnosti sloţek SD pro skupiny stakeholderů firem je patrné, ţe 

environmentální dimenze má z pohledu firem SVE pro stakeholdery větší význam neţ 

z pohledu firem ZE, coţ vysvětluje i výše uvedenou důleţitost environmentální dimenze 

pro firmy samotné. Rovněţ interní stakeholdeři, pro SVE nejdůleţitější, se o tuto sloţku 

zajímají v SVE více neţ v ZE (a v detailnějším pohledu bychom viděli, ţe z interních 

stakeholderů mají manaţeři skóre 3). Zákazníci a dodavatelé se rovněţ z pohledu firem 

o CSR zajímají v SVE více neţ v ZE. Tyto nejvíce zajímají otázky ţivotního prostředí a 

transparentnosti. Na rozdíl od ZE mají v SVE nejniţší důleţitost sociální otázky, 

obzvláště mezinárodní rovnost. Transparentnost a participace je pak nejdůleţitější pro 

oba regiony. Podrobné informace zobrazuje Příloha 8. 

Závěrem lze říci, ţe koncept CSR je sice závislý na kontextu, nicméně v rámci velkých 

firem na špici CSR reportingu nejsou rozdíly mezi ZE a SVE tak velké, jak by bylo 

moţno očekávat.  
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4.3 CSR v ČR 

Dříve neţ přistoupím k výzkumu samotnému, je vhodné se ještě zastavit u některých 

výzkumů, které jiţ na toto téma proběhly v ČR. 

Business Leaders Forum nechalo v listopadu 2003 provést průzkum
93

 mezi českými 

firmami, v rámci něhoţ se zjišťovalo, zda firmy v ČR znají problematiku CSR, zda jim 

tento koncept připadá relevantní pro jejich podnikání, co konkrétně z něj je pro ně 

důleţité, jaké aktivity v oblasti CSR v ČR jiţ probíhají a zda mají firmy zájem o téma 

CSR. Pro účel tohoto výzkumu jsou důleţité hlavně odpovědi na otázku, která témata 

jsou pro české firmy důleţitá a jaké CSR aktivity v ČR probíhají.  

Z výsledků je zřejmé, ţe české firmy se zaměřují hlavně na interní rozměr CSR – tedy 

dovnitř firmy. V prvé řadě firmy dávají důraz na své zaměstnance a také na 

transparentnost. V popředí stojí rovněţ ekologie, vzdělávání zaměstnanců a spolupráce 

s neziskovým sektorem. Vztahy se státní správou jsou pro firmy naopak tématem méně 

zajímavým.  

Co se týče probíhajících aktivit, péče o zaměstnance je zde znovu v popředí, 

reprezentovaná převáţně zaměstnaneckými benefity a vzděláváním zaměstnanců. Firmy 

se také snaţí o transparentnost, spolupracují se školami a neziskovými organizacemi. 

Následují ekologické aktivity, dárcovství a pěstování vztahů se státem. Na konci 

ţebříčku společensky zodpovědných aktivit nalezneme rovné příleţitosti ţen a muţů a 

vlastní nadační činnost. Zcela chybí rovnováha mezi pracovním a rodinným ţivotem.
94

 

Další výzkum provedla agentura STEM a na konferenci Společenská odpovědnost firem 

– nezbytnost či nadstandard
95

 je v roce 2004 prezentovala Doc. Ing. Marie Bohatá, CSc, 

                                 

 
93 TRNKOVÁ, J., cit. 17. 

94 TRNKOVÁ, J. cit. 17. 

95 BOHATÁ, M.: Společenská zodpovědnost firem: úvod do problematiky. In: BUSINESS LEADERS FORUM: Společenská 

odpovědnost firem – nezbytnost či nadstandard? Sborník konference. Praha, duben 2004. [on-line], [cit. 2010-03-24] 

http://www.blf.cz/csr/sbornik.pdf 
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která se problematikou etiky a společenské odpovědnosti firem v ČR soustavně 

zabývá.
96

 Průzkum se zaměřil na 33 firem obchodovaných na Praţské burze a zjišťoval, 

jaké nefinanční informace o sobě zveřejňují. Výsledky byly následující: „91 % 

společností poskytuje informace o strukturách řízení a správy, … 82 % zveřejňuje 

informace v souvislosti s auditem, 48 % zveřejňuje politiku v oblasti akcionářských 

práv, 39 % informuje o spotřebě energie a vody, 61 % zveřejňuje své politiky v oblasti 

rozvoje lidských zdrojů, 32% uvádí, zda dodrţuje environmentální standardy, 58 % 

informuje o patronátních a sponzorských programech“
97

.   

Tento výzkum můţe být zajímavou informací, nicméně s kvalitativním výzkumem této 

diplomové práce zaměřeným i na firmy na burze neobchodované jej nelze příliš 

srovnávat. K výsledkům prvního výzkumu se vrátím při komentáři výsledků výzkumu 

této diplomové práce. Další výzkumy týkající se CSR v ČR lze nalézt například na 

stránkách Business Leaders Fora.
98

   

                                 

 
96 Např. BOHATÁ, M.: Discovering a new concept of autority. In: HABISH, A.: Corporate Social Responsibility Across Europe. 

Springer Berlin. Heidelberg 2005. ISBN: 3-540-23251-6, str. 151-166. 

97 BOHATÁ, M., cit. 95. 

98 BUSINESS LEADERS FORUM: Průzkumy CSR. [on-line] [cit. 2010-03-24] http://www.csr-online.cz/Page.aspx?pruzkum 
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5 Vlastní výzkum 

Tato kapitola podrobně popisuje výzkum této diplomové práce. Nejprve stanovím 

postup zkoumání, poté upřesním hypotézy, které byly nastíněny v úvodu, následně 

definuji předpoklady výzkumu a upozorním na moţné chyby. Po krátké charakteristice 

firem zahrnutých do výzkumu pak jiţ následují výsledky výzkumu samotného. 

5.1 Postup 

Postup výzkumu byl stanoven na základě postupu ve výzkumu z kapitoly 4.1.1 po 

konzultaci s jedním z autorů studie R. Hillem a byl následující: 

1. Do výzkumu bylo vybráno 10 nejvýznamnějších českých firem z průzkumu Czech 

Top 100
99

 roku 2008. V oblasti malých ryze českých firem (to je firem bez 

zahraničního kapitálu) bohuţel nebylo ţádné TOP 100 ani TOP 10 k dispozici a 

proto probíhal výběr následovně: 

a. ve vyhledávacím portálu Google bylo vyhledáno spojení „ryze česká firma“; 

b. vyhledané firmy byly postupně vţdy ověřeny v obchodním rejstříku, ţe skutečně 

nemají zahraničního investora; pokud nebyla firma v obchodním rejstříku 

nalezena či nebyla vlastnická struktura jasná, byla firma pominuta a přednost 

dostala firma následující; 

c. byl zjištěn počet zaměstnanců dané firmy – všechny firmy z tohoto výběru patří 

ke skupině malých a středních firem, coţ umoţňuje porovnávat také velké 

versus malé firmy. 

Předností tohoto výběru je, ţe zkoumá malé a střední firmy, které si zakládají na 

tom, ţe jsou ryze české a prohlašují to o sobě. Otázkou bylo, zda o sobě budou 

prohlašovat i svůj přístup ke stakeholderům a konceptu CSR.  

                                 

 
99 CZECH TOP 100: 100 nejvýznamnějších firem roku 2008. [on-line]. [cit. 2010-02-12]: 

http://www.czechtop100.cz/index.php?article=100nejvyznamnejsich-2008 

http://www.czechtop100.cz/index.php?article=100nejvyznamnejsich-2008
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2. Velmi podrobně byly pročteny stránky firmy Škoda Auto. Kaţdý výrok související 

s CSR byl vypsán, zaznamenán odkaz a mapa stránek, odkud pocházel, a datum 

nálezu výroku. Tyto výroky (celkem jich bylo nalezeno 2266) byly roztříděny do 

jednotlivých kategorií stakeholderů a v rámci nich pak byly stanovovány kategorie 

jednotlivých výroků. Tím vznikl základní přehled stakeholderů a kategorií pro firmu 

Škoda. 

3. U dalších firem jiţ byl výrok evidován pouze tehdy, pokud se vázal ke skupině 

stakeholderů a kategorii výroků, ke které ještě v dané firmě výrok nebyl vypsán. 

Pokud byl však u některé kategorie nalezen výrok, který danou kategorii lépe 

charakterizoval, byl dříve vypsaný výrok nahrazen. 

4. Aby se výzkum neomezil pouze na stakeholdery a kategorie první zkoumané firmy 

(Škoda), byly zaznamenány i výroky, které nebylo moţno přiřadit k doposud 

existující kategorii či skupině stakeholderů. Takto byly zaloţeny nové kategorie a 

skupiny stakeholderů. V tomto případě bylo vţdy nutné zpětně prozkoumat všechny 

jiţ dříve zkoumané firmy, zda se na jejich stránkách vyskytuje tento výrok, hodící se 

do nové kategorie. 

5. Na stránkách byly primárně zkoumány části týkající se CSR a firmy samotné a 

stránky určené pro novináře (pokud bylo tiskových zpráv či aktualit příliš mnoho, 

omezil se výzkum pouze na novinky za předchozí rok) a pro (potenciální) 

zaměstnance. Rychlejší čtení bylo aplikováno u obsáhlých magazínů či popisů 

výrobků a sluţeb. 

6. Na základě konzultací s R. Hillem byly zkoumány nejen stránky samotné, ale 

i výroční zprávy a zprávy o CSR na nich uveřejněné. Do výzkumu byly rovněţ 

zahrnuty další materiály ke staţení, které bylo na stránkách moţno nalézt. 

7. Zkoumány byly české verze stránek (v případě, ţe na nich byla sdělení v angličtině, 

byla tato zohledněna). Do výzkumu byly zahrnuty i některé stránky související, na 

které stránky hlavní odkazovaly. (Například www.barbone.cz u firmy TS Bohemia) 

8. Pokud byla s firmou propojena i jiná firma (například kapitálově či dodavatelsky), 

byly vypsány i některé výroky, týkající se této související firmy, pokud byly na 

http://www.barbone.cz/


- 49 - 

 

stránkách firmy původní. (Například výroky o dceřinné firmě DEZA, a.s. na 

stránkách mateřské firmy Agrofert či výroky o firmě Toshiba, jejíţ zboţí firma 

Ribbon distribuuje – svůj vztah k ţivotnímu prostředí firma Ribbon demonstruje na 

prodeji ohleduplných výrobků firmy Toshiba). 

9. Poté, co byly stránky dané firmy pročteny, proběhla ještě zpětná reflexe všech 

kategorií, kterým ţádné sdělení nebylo přiřazeno, aby tak ţádná kategorie nebyla 

opomenuta. Pokud to mělo smysl a stránky to umoţňovaly, bylo v tomto případě 

pouţito i vyhledávání pomocí klíčových slov k dané kategorii. 

10. Jedno sdělení mohlo být přiřazeno i více skupinám stakeholderů nebo více 

kategoriím.  

11. Protoţe se jedná o výzkum kvalitativní a nikoliv kvantitativní, nešlo o četnost 

výroků, ale spíše o jejich šíři a hlavní zaměření. Proto byla pro kaţdou kombinaci 

firma – kategorie stanovena hodnota 1 (na stránkách se vyskytuje), či hodnota 0 (na 

stránkách nebylo nalezeno). Pokud se v následujícím textu pro jednoduchost hovoří 

o „počtu sdělení“, myslí se tím „počet firem, u nichţ bylo nalezeno alespoň jedno 

sdělení příslušející k dané kategorii“. 

12. Výsledky byly analyzovány a porovnány s výsledky původního výzkumu. Byly 

zodpovězeny hypotézy. 
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5.2 Hypotézy 

Základní hypotézy byly stanoveny jiţ v úvodu. Nicméně pro jejich velkou obecnost je 

moţné je ještě rozčlenit do podskupin.  

Jak jiţ bylo uvedeno výše, vycházejí níţe uvedené hypotézy a podskupina hypotéz ze 

studií popsaných výše v kapitole 4. Přestoţe ve studii, ze které vychází tato diplomová 

práce, byly zahrnuty i americké firmy, které se ve studii 4.1.2 neobjevují, měly by být 

hypotézy relevantní, protoţe vztah firem k CSR závisí spíše na společenském kontextu 

(tedy nedávném historickém vývoji a ekonomickém uspořádání) neţ na geografické 

poloze
100

. Na základě porovnání těchto studií stanovíme následující hypotézy: 

H1 obsah sdělení stakeholderům na webových stránkách světových a největších 

českých firem se nebude příliš lišit, protoţe v rámci velkých firem je jiţ CSR 

v ČR na dostatečně vysokém stupni vývoje; 

H1a pokud se bude v rámci obecných hodnot hovořit o transparentnosti, pak bude 

zmiňována v protikladu s korupcí a podvody; 

H1b větší důraz bude kladen na environmentální dimenzi CSR (coţ však vzhledem ke 

kvalitativnímu zaměření studie bude patrné spíše ze šíře témat (dekontaminace a 

ozdravení ţivotního prostředí) neţ z četnosti výskytu, která není předmětem 

zkoumání); 

H1c velký důraz bude kladen na zaměstnance; diverzita mezi pracovníky (jako 

u evropských a amerických firem) a rovnováha mezi pracovním a rodinným 

ţivotem (jako u amerických firem) však nebudou hrát takovou roli, do popředí se 

dostanou spíše zaměstnaneckými benefity; rozvoj zaměstnanců (typický i pro 

světové firmy) a jejich bezpečnost (typická pro americké firmy) by se měly 

objevit i u českých firem; 

                                 

 
100 o „kontextu“ právě v pojetí historického vývoje a ekonomického uspořádání se Steurer a Konrad, cit. 4 zmiňují často jako o 

důsledku rozdílů v SVE a ZE 
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H1d u zaměstnanců budou firmy zdůrazňovat mezinárodní rovnost národních příjmů a 

úrovní platů v rámci Evropy; bude však chybět porovnání s rozvojovými zeměmi 

a také vnitropodnikové srovnání; 

H1e vzhledem k tomu, ţe média, jakoţto nejdůleţitější podskupina stakeholderů podle 

vnímání firem, se soustřeďují hlavně na sociální pokrok vně firmy, bude kladen 

v rámci společnosti velký důraz na sponzoring a charitu; 

H1f v rámci společnosti se rovněţ objeví firma jako plátce daní a jako zaměstnavatel; 

H1g důleţitým stakeholderem pro české firmy bude vláda a její regulace, a to hlavně 

regulace ze strany EU, dodrţování zákonů by mělo být pro české firmy důleţitým 

sdělením; 

H2 malé ryze české firmy nebudou CSR zdaleka věnovat takovou pozornost jako 

firmy velké. 

Pro další skupiny původního výzkumu nelze ze srovnání těchto výzkumů odvodit další 

hypotézy. U skupiny zákazníci totiţ vidíme jen větší důraz na ţivotní prostředí (které je 

vyčleněno zvlášť). Pro skupinu akcionářů bychom snad mohli formulovat hypotézu, ţe 

na ně nebude kladen takový důraz (coţ však na rozdíl od environmentální dimenze 

nelze kvalitativně blíţe určit, navíc sami autoři tento rozdíl zpochybňují vlastnickým 

uspořádáním). Skupina konkurence nebyla do srovnávaných studií vůbec zahrnuta.  

5.3 Předpoklady výzkumu a moţné chyby 

Ještě před uvedením samotných výsledků výzkumu je potřeba si uvědomit následující 

skutečnosti: 

 Jedná se o kvalitativní výzkum, číselné údaje vzešlé z výzkumu mohou být tedy 

určitou ilustrací, rozhodně se však nejedná o statistické hodnoty, ze kterých by 

bylo moţno vyvozovat statistické závěry. 

 Sdělení na stránkách nevypovídají o skutečné společenské zodpovědnosti firmy, 

ale spíše o tom, jak ji firma prezentuje. Můţe se tedy stát, ţe firma, která se 

chová společensky zodpovědně, má na svých stránkách mnohem méně kategorií 
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neţ firma společensky nezodpovědná, vyuţívající taktiku aranţérské etiky  

(více viz kapitola 3.2.3). 

 Pokud byl u určité firmy nalezen menší počet kategorií, nemusí to automaticky 

znamenat, ţe je firmou společensky méně zodpovědnou (viz také minulý bod) 

nebo ţe o sobě prezentuje méně. Můţe to být pouze důsledkem hlubšího 

zaměření se na určitou kategorii, či tím, ţe firma v popisu své zodpovědnosti 

nezabíhá příliš do podrobností a drţí se na obecné rovině. 

Při výzkumu mohlo dojít k následujícím chybám: 

 Selhání lidského faktoru  

o při posuzování, co je CSR sdělením a co jiţ ne; 

o při přiřazování kategoriím; 

o při vyhodnocování výzkumu. 

 Selhání časového faktoru – výzkum této diplomové práce probíhal po delší dobu  

(září 2009 – únor 2010). Během tohoto půl roku se mohly stránky změnit. 

5.4 Stručná charakteristika zkoumaných firem 

Aby bylo zřejmé, o jaké firmy se ve výzkumu jedná, následuje stručná tabulka, která 

popisuje zaměření činnosti jednotlivých firem a jejich velikost, počítáno počtem 

zaměstnanců. Je důleţité si uvědomit, ţe skupina TOP 10 českých firem se řadí do 

kategorie velkých firem. Naproti tomu ve skupině ryze českých firem, jsou pouze malé 

a střední podniky. Podrobnější informace o zkoumaných firmách obsahuje Příloha 9.  
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Tabulka 1 Stručná charakteristika zkoumaných firem 

Velká česká 
firma 

Zaměření 
Počet 
zaměstnanců 

Ryze česká 
firma 

Zaměření 
Počet 
zaměstnanců 

ŠKODA 
AUTO, a.s. 

Automobilový 
průmysl 

23,6 tis 
LEOPARD, 
s.r.o. 

Bezpečnostní 
služba 

101-250 

ČEZ, a. s. Energetika 27,2 tis 
COMPOSIT 
AIRPLANES, 
s.r.o. 

Výroba leteckých 
komponent 

50 

RWE 
Transgas, a.s. 

Energetika 251-500  

IGUASSU 
SOFTWARE 
SYSTEMS, 
a.s. 

IT služby 1-10 

AGROFERT 
HOLDING, 
a.s. 

Chemie, 
zemědělství, 
potravinářství, 
technika 

24 tis (ve 
skupině) 

MICOS, s.r.o. 

Telekomunikační 
technologie, 
elektroinstalační 
systémy, 
kancelářské 
potřeby 

101-250 

UNIPETROL, 
a.s. 

Petrochemie 
>1000 (ve 
skupině) 

RSJ, a.s. 
Obchodování na 
burze 

41 

FOXCONN 
CZ, s.r.o. 

IT, spotřební 
elektronika 

>1000 TEiKO, s r.o. 
Výrobce sanitární 
techniky 

101-250 

MORAVIA 
STEEL, a.s. 

Obchod železem 
a jeho 
zpracování 

251-500 RIBBON, s.r.o. 

Servis 
kopírovacích 
strojů a telefaxů 
TOSHIBA  

6-25 

TELEFÓNICA 
O2 CZECH 
REPUBLIC, 
a.s. 

Telekomunikační 
služby 

>1000 
T.S.BOHEMIA 
a.s. 

Prodej 
elektroniky, 
výroba počítačů 

51-100 

ČEPRO, a.s. 
Prodej ropných 
produktů 

501-1000 OSWALD a.s. 
Vedení účetnictví, 
daňové 
poradenství 

7 

PANASONIC 
AVC 
NETWORKS 
CZECH, s.r.o. 

Spotřební 
elektronika 

>1000 
CIPRES 
FILTR BRNO 
s.r.o. 

Odsávání a 
filtrace vzduchu 

100-199 

Zdroj:  
Stránky zkoumaných firem;  

CZECH TOP 100: 100 nejvýznamnějších firem roku 2008. [on-line]. [cit. 2010-02-12]: 

http://www.czechtop100.cz/index.php?article=100nejvyznamnejsich-2008;  

KOMPASS. [on-line]. [cit. 10-03-23]: www.kompass.com;  

FIRMY.CZ. [on-line]. [cit. 10-03-23]: http://www.firmy.cz/detail/180647-cipres-filtr-brno-

brno-chrlice.html;  

AXIS4.[on-line] [cit. 10-03-23]: http://www.leopard.axis4.info/?fKategorie=12820&jazyk=cs; 

EVROPSKÁ DATABANKA. [on-line] [cit. 10-03-23]: 

http://www.edb.cz/Detail.aspx?L=CZ&SML=5201073026000. 

http://www.czechtop100.cz/index.php?article=100nejvyznamnejsich-2008
http://www.kompass.com/
http://www.firmy.cz/detail/180647-cipres-filtr-brno-brno-chrlice.html
http://www.firmy.cz/detail/180647-cipres-filtr-brno-brno-chrlice.html
http://www.leopard.axis4.info/?fKategorie=12820&jazyk=cs
http://www.edb.cz/Detail.aspx?L=CZ&SML=5201073026000
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5.5 Výsledky výzkumu 

Výsledky výzkumu přehledně shrnuje Příloha 10. Tabulky a grafy s agregovanými 

výsledky jsou uvedeny v textu této kapitoly. Podrobnější informace včetně všech 

výroků, které byly do výzkumu zahrnuty, lze nalézt v excelové příloze této diplomové 

práce. Čtenář v ní můţe v různých tabulkách porovnávat jednotlivé hodnoty, k dispozici 

jsou: matice výsledků, přehledná tabulka všech sdělení a také sdělení přiřazená 

k jednotlivým firmám. Dále jsou k dispozici také tabulky k jednotlivým skupinám 

stakeholderů, které z výzkumu vzešly, vţdy zvlášť pro velké a pro ryze české firmy. 

5.5.1 Obecná prohlášení 

Stejně jako u zahraničních firem byla i v tomto výzkumu nalezena a vyčleněna skupina 

všeobecná prohlášení. Výsledky pro skupinu velkých a poté malých ryze českých firem 

jsou popsány v této kapitole. 

Velké české firmy 

V první skupině velkých firem lze nalézt, stejně jako u jejich zahraničních protějšků, 

mnoho všeobecných prohlášení, která se vztahují k celkovému poselství firmy v rovině 

etické a v rovině společenské zodpovědnosti. Ilustrovat to můţeme na příkladě 

společnosti Čepro: „Společnost ČEPRO usiluje o bezpečné a odpovědné podnikání a je 

si vědoma své odpovědnosti nejen vůči akcionářům, ale i k orgánům státní správy, 

místní samosprávy a občanům v regionech, kde působí.“101
 

Jedinou velkou firmou, která takovéto sdělení neobsahuje, je společnost Agrofert. Tato 

je na svých stránkách dosti specifická – v sekci, která hovoří o firmě, jejích vizích a 

historii je totiţ firma představena pouze z ekonomického hlediska a společenská 

zodpovědnost se nijak nezmiňuje. (Více viz doporučení českým firmám). 

                                 

 
101 ČEPRO: Magazín 2/2008. [on-line]. [cit. 2010-01-19] 

http://www.ceproas.cz/miranda2/export/sites/intranet/sys/Magazin/magazin_web-2-08.pdf 

http://www.ceproas.cz/miranda2/export/sites/intranet/sys/Magazin/magazin_web-2-08.pdf
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Stejně jako u světových firem, i velké české firmy velice často na svých stránkách 

v rámci všeobecných prohlášení definují klíčové hodnoty své firmy. Pro firmu RWE jsou 

to „důvěra, formování budoucnosti, spolehlivost, výkon a orientace na zákazníky, [které 

jsou] východiskem chování všech zaměstnanců RWE“
102

. 

Více neţ polovina zkoumaných firem na svých stránkách rovněţ obsahuje všeobecný 

odkaz na dodrţování etických zásad, často se také hlásí k určitým etickým kodexům, 

vypracovaným mezinárodními organizacemi a sdruţeními. Ilustrovat takové sdělení 

můţe například Škoda: „Chceme být úspěšní, ale nikdy ne na úkor platných právních 

předpisů a etických zásad.“
103

 Na druhé straně tvrzení hypotézy H1a, ţe české firmy 

budou často mluvit o transparentnosti v protikladu s podvody a korupcí, se spíše 

nepotvrdilo. Takovéto sdělení bylo nalezeno pouze u čtyř velkých firem (a ţádné malé 

ryze české). Hypotéza H1a tedy potvrzena nebyla. 

Mnohé firmy ve svých obecných prohlášeních rovněţ zmiňují obě stránky společenské 

zodpovědnosti – jak tu dovnitř firmy, tak vnější stránku. Jeden způsob zdůraznění obou 

rovin spočívá ve vyjmenování různých skupin stakeholderů – vnějších i vnitřních. 

Například ČEZ uvádí: „Forma otevřeného dialogu s veřejností se stala základem naší 

firemní kultury a motivujícím faktorem pro znásobení naší angaţovanosti vůči ochraně 

ţivotního prostředí, zákazníkům, vlastním zaměstnancům a celé společnosti.“
104

 Jiné 

firmy jsou spíše obecnější: „V tom, co děláme, se snaţíme:…zohledňovat potřeby 

vnitřního i vnějšího prostředí.“
105

 

Zajímavé je v rámci obecných prohlášení rovněţ sledovat, kolikrát se na stránkách 

objevuje pojem CSR, popřípadě pojem podobný. Na stránkách byl tento pojem nalezen 

u pěti firem (včetně českého překladu Společenská odpovědnost podniku u firmy 

                                 

 
102 RWE: Kodex chování. [on-line]. [cit. 2010-02-28] http://www.rwe.cz/cs/o-nas/dodavatele/kodex.html 

103 ŠKODA: Kodex etického chováni. [on-line]. [cit. 2009-11-26]  http://www.skoda-

auto.cz/CZE/Documents/CorporateGovernance/Kodex_etickeho_chovani_Final_27x02x08.pdf 

104 ČEZ: Zpráva o zodpovědnosti 2008, str. 2. [on-line]. [cit. 2009-12-27] http://www.cez.cz/edee/content/file/investori/informacni-

povinnost-emitenta/2008-10/vnitrni-informace-cez-169-2008.pdf 

105 O2: Zpráva o CSR, 2008, str. 2. [on-line]. [cit. 2010-01-15] http://www.virtual-zoom.cz/o2_katalog/astron0809.html, 15. 1. 2010 

http://www.rwe.cz/cs/o-nas/dodavatele/kodex.html
http://www.skoda-auto.cz/CZE/Documents/CorporateGovernance/Kodex_etickeho_chovani_Final_27x02x08.pdf
http://www.skoda-auto.cz/CZE/Documents/CorporateGovernance/Kodex_etickeho_chovani_Final_27x02x08.pdf
http://www.cez.cz/edee/content/file/investori/informacni-povinnost-emitenta/2008-10/vnitrni-informace-cez-169-2008.pdf
http://www.cez.cz/edee/content/file/investori/informacni-povinnost-emitenta/2008-10/vnitrni-informace-cez-169-2008.pdf
http://www.virtual-zoom.cz/o2_katalog/astron0809.html
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Panasonic). RWE pak pouţívá pojem Social Responsibility a firma Foxconn pojem 

Social and Environmental Responsibility (S. E. R.). Celkem 7 z 10 největších českých 

firem tedy s tímto pojmem (či jím podobným) pracuje. 

Dále byla také zkoumána přítomnost pojmu trvale udrţitelného rozvoje. Polovina firem 

jej na svých stránkách obsahuje. RWE pak mluví pouze o udrţitelnosti rozvoje 

ekonomiky, coţ je chápáno jako uţší pojem. Hodnota nula byla rovněţ přiřazena 

firmám Agrofert (hovoří se o trvale udrţitelném rozvoji chemické výroby, ţivotního 

prostředí, ale nikoliv o SD všeobecně), Foxconn (mohl by tak být ale chápán závazek 

„uspokojit potřeby všech svých zákazníků, současných i budoucích“
106

) a Moravia Steel 

(její firemní mise „Společně pro příští generace“ je vyjádřením SD
107

). Naráţka na 

udrţitelný rozvoj je tedy k nalezení u devíti zkoumaných firem. 

Zprávu o společenské zodpovědnosti však vydaly pouze tři z těchto firem. Je to Zpráva 

o trvale udrţitelném rozvoji firmy Škoda, Zpráva o společenské zodpovědnosti skupiny 

ČEZ a Zpráva o společenské zodpovědnosti firmy O2. U firmy Agrofert a Unipetrol to 

můţe být dáno zaměřením podnikání na témata „oţehavá“ vůči ţivotnímu prostředí 

(výroba chemických látek) – firmy vydaly pouze zprávu v oblasti environmentálního 

pilíře (viz níţe). Stejně tak firma Foxconn vydala pouze zprávu environmentálně 

laděnou. 

V rámci tohoto výzkumu byla do skupiny obecných prohlášení zařazena ještě i dvě 

témata, o kterých se ve výzkumu výchozím (viz kapitola 4.1.1) nehovoří. Je to 

bezpečnost a kvalita. Protoţe se však na stránkách často vyskytují a firmy je vykazují ve 

zprávách o CSR či v kontextu se společenskou zodpovědností, byly i bezpečnost a 

kvalita do této diplomové práce zařazeny. Do obecných prohlášení patří proto, ţe je 

nelze jednoznačně přiřadit konkrétní skupině stakeholderů. 

                                 

 
106 FOXCONN: Kvalita. [on-line]. [cit. 2010-02-12] http://www.foxconn.cz/vyroba/  

107 MORAVIA STEEL: Třinecké ţelezárny získaly další ocenění. [on-line]. [cit. 2010-02-12] 

http://www.trz.cz/novd/1E0F40C16F7DA3FAC12576A4004BB94A 

http://www.foxconn.cz/vyroba/
http://www.trz.cz/novd/1E0F40C16F7DA3FAC12576A4004BB94A
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Všech deset firem, zařazených do první skupiny výzkumu, obsahuje sdělení 

o bezpečnosti. Firma Panasonic píše například: „Našim zákazníkům tak nabízíme pouze 

spolehlivé výrobky splňující nejnáročnější kritéria kvality a bezpečnosti za příznivé 

ceny.“
108

 S bezpečností souvisí o něco méně frekventované téma zdraví (zde se nejedná 

o bezpečnost a zdraví zaměstnanců, ale o zdraví ostatních stakeholderů – převáţně 

zákazníků a veřejnosti). 

Stejně tak prohlášení o kvalitě byla nalezena u všech deseti firem. Zde je vhodné uvést, 

ţe kvalita nemusí být chápána jako součást CSR, ale spíše jako ryze marketingový 

pojem. Přesto ji zde uvádím, protoţe je s konceptem CSR rovněţ provázána. 

Argumentovat lze i prohlášením skupiny ČEZ: „Jakost chápeme i jako společenskou 

odpovědnost vůči zákazníkům, našim vlastníkům, a prostředí, ve kterém působíme.“
109

 

Ryze české firmy 

U ryze českých firem obecná prohlášení de facto chybí. Jedinou výjimkou je zmínka 

o kvalitě, která byla nalezena na stránkách sedmi zkoumaných firem. Naráţku na 

morálku nalezneme u firmy TS Bohemia, firma Oswald se hlásí k Etickému kodexu 

Komory auditorů České republiky, Micos a Teiko mají politiky jakosti a ochrany 

ţivotního prostředí, které obsahují některá etická prohlášení. Několik firem se rovněţ 

zmiňuje o bezpečnosti, nejsou to však typická všeobecná prohlášení (kromě firmy 

MICOS), ale spíš konkrétní příklady bezpečnosti.  

                                 

 
108 PANASONIC AVC: Kvalita a ţivotní prostředí. [on-line]. [cit. 2010-01-29] 

http://www.pavccz.panasonic.cz/cze/kvalita_a_zivotni_prostredi.htm, 29. 1. 2010 

109 ČEZ: Odpovědná firma. [on-line]. [cit. 2010-12-24]  http://www.cez.cz/cs/odpovedna-firma/zivotni-prostredi/ekologicka-

politika-cez.html, 24. 12. 2009 

http://www.pavccz.panasonic.cz/cze/kvalita_a_zivotni_prostredi.htm
http://www.cez.cz/cs/odpovedna-firma/zivotni-prostredi/ekologicka-politika-cez.html
http://www.cez.cz/cs/odpovedna-firma/zivotni-prostredi/ekologicka-politika-cez.html
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Velké
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Shrnutí 

Velké české firmy se ve svých prohlášeních od světových firem neliší a obracejí se 

k externím i interním stakeholderům všeobecně. Kromě morálních témat je zde velký 

důraz i na bezpečnost a kvalitu. Malé firmy oblast obecných prohlášení téměř 

neobsahují. Níţe uvedená tabulka shrnuje výsledky výzkumu pro obecná prohlášení.  

Tabulka 2 Shrnutí výsledků ve skupině všeobecná prohlášení 

Kategorie 
Celkem 
všechny 

Celkem 
velké 

Celkem 
ryze 

české 
 Kategorie 

Celkem 
všechny 

Celkem 
velké 

Celkem 
ryze 

české 

obecná prohlášení 
všeobecně 

9 9 0  zdraví 8 6 2 

vztahy vně a uvnitř 5 5 0  kvalita 17 10 7 

morálka 8 6 2  klíčové hodnoty 8 7 1 

morálka x podvody 4 4 0  SD 5 5 0 

etický kodex 8 5 3  CSR 7 7 0 

bezpečnost 14 10 4  CSR zpráva 3 3 0 

Zdroj: Stránky zkoumaných firem 

Shrnutí výsledků skupiny všeobecná prohlášení obsahuje i tento graf: 

Graf  1 Shrnutí výsledků ve skupině všeobecná prohlášení 

Zdroj: Stránky zkoumaných firem 
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5.5.2 Ţivotní prostředí 

Výsledky ve skupině ţivotní prostředí jsou znovu popsány nejprve pro velké české 

firmy a pak pro malé ryze české firmy. Poté následuje krátké shrnutí. 

Velké české firmy 

Ţivotní prostředí hraje u velkých českých firem důleţitou úlohu. Polovina zkoumaných 

firem má zpracovánu zprávu o zodpovědnosti vůči ţivotnímu prostředí (ať uţ v rámci 

zprávy o společenské zodpovědnosti či mimo ni). Zvláště firmy, u nichţ vliv na ţivotní 

prostředí je neoddělitelnou součástí podnikání, si na této části dávají velice záleţet. 

Například firma Agrofert uceleně o společenské zodpovědnosti nereportuje vůbec 

(dovídáme se o ní na různých místech v tiskových zprávách a magazínech), zato 

k ţivotnímu prostředí vydala celou Zelenou zprávu. 

Stejně jako u světových firem zde najdeme proaktivní politiku. V kategorii 

„angaţovanost“ nalezneme sdělení u kaţdé z desíti firem. Tato angaţovanost je 

vyjádřena jak všeobecně („Společnost Panasonic ve všech svých činnostech aktivně 

podporuje různé ekologické iniciativy a harmonické souţití s ţivotním prostředím.“
110

), 

tak konkrétními aktivitami („Ještě před zahájením stavby skladu byl vybudován umělý 

biokoridor, který umoţňuje migraci rostlin a ţivočichů mezi jednotlivými biocentry, a 

napomáhá tak zachování přirozeného způsobu jejich ţivota.“
111

). 

Všechny zkoumané velké české firmy na svých stránkách zahrnuly nějaké všeobecné 

prohlášení o ţivotním prostředí. Jako například ČEZ: „Bezpečnost a ochrana ţivotního 

prostředí patří k našim nejvyšším prioritám a je nadřazena poţadavkům výroby a 

provozním harmonogramům.“
112

 Všechny firmy rovněţ svůj vztah k ţivotnímu 

prostředí demonstrují certifikátem, který v této oblasti získaly. Většinou se jedná o ISO 

14001. Zajímavostí můţe být firma Škoda, která normu ISO 14001 rovněţ splňuje, 

                                 

 
110 PANASONIC: O nás. [on-line]. [cit. 2010-01-31] http://www.panasonic.cz/onas_prostredi.aspx 

111 ČEPRO: Produktovody. [on-line]. [cit. 2010-01-10] 

http://www.ceproas.cz/Cepro/Produkty_a_sluzby/Produktovodni_sit_a_strediska/ 

112 ČEZ: Ţivotní prostředí. [on-line]. [cit. 2009-12-20] http://www.cez.cz/cs/odpovedna-firma/zivotni-prostredi.html 

http://www.panasonic.cz/onas_prostredi.aspx
http://www.ceproas.cz/Cepro/Produkty_a_sluzby/Produktovodni_sit_a_strediska/
http://www.cez.cz/cs/odpovedna-firma/zivotni-prostredi.html
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navíc ale vydává svým distributorům svůj vlastní certifikát osvědčující jejich šetrný 

přístup k ţivotnímu prostředí. 

Protoţe šest firem spojuje s ţivotním prostředím i pojem trvale udrţitelného rozvoje (je 

to tedy SD s důrazem na jeho environmentální pilíř), byla v rámci ţivotního prostředí 

vytvořena i speciální kategorie „trvale udrţitelný rozvoj“ (SD). Vyjádřením této 

kategorie můţe být například sdělení firmy Unipetrol: „Skupina Unipetrol v oblasti 

úspor primárních zdrojů surovin a energie vychází z principů trvale udrţitelného 

rozvoje.“
113

 

Šíře témat, o kterých se v rámci ţivotního prostředí hovoří, je vskutku velká. Všechny 

ze zkoumaných velkých firem zmiňují své snahy ochránit ovzduší před škodlivými 

látkami, devět z nich se také dotýká problematiky změny klimatu a skleníkového efektu. 

(Přestoţe spolu tyto dva fenomény úzce souvisí, byly od sebe odděleny – ovzduší se 

týkají jak emise zplodin, tak skleníkových plynů; klimatického efektu pouze druhé 

jmenované). Tématu imisí se pak dotýkají pouze tři firmy. Moţná proto, ţe není tolik 

zpopularizované v médiích. 

Všechny firmy se rovněţ na svých stránkách zmiňují o zacházení se škodlivými látkami 

– počínaje všeobecnými prohlášeními, přes poţadavky na své zaměstnance a 

dodavatele, aţ po konkrétní opatření, která byla v souvislosti s nimi přijata, či 

prohlášení o sloţení výrobků. 

Všechny zkoumané velké české firmy se rovněţ na svých stránkách zabývají 

problematikou odpadů, ať jiţ všeobecně či z hlediska jejich recyklace, většina z nich 

zmiňuje i znovuvyuţití odpadů.  

Samozřejmostí je pro všechny zkoumané firmy z této skupiny sniţování spotřeby 

neobnovitelných zdrojů, v mnoha případech k tomu vedou i své zákazníky (například 

firma RWE reportuje o realizované rozsáhlé komunikační kampani s tématikou úspor 

                                 

 
113 UNIPETROL: Ekologická zpráva 2008, str. 41. [on-line]. [cit. 2010-01-02]: 

http://www.unipetrol.cz/miranda2/export/sites/intranet/cs/sys/galerie-download/Ekologicka_zprava_08_CZ.pdf 

http://www.unipetrol.cz/miranda2/export/sites/intranet/cs/sys/galerie-download/Ekologicka_zprava_08_CZ.pdf
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energie) či jim to díky úsporným výrobkům umoţňují. Souvisejícího tématu 

alternativních zdrojů energie se dotýká osm z nich. Jadernou energií se zabývá pouze 

firma ČEZ. 

Všechny firmy rovněţ zmiňují problematiku prevence, která je buď zaměřena 

všeobecně (např. Unipetrol chce „upřednostňovat preventivní přístup v oblastech ... 

ochrany ţivotního prostředí“
114

) či na prevenci havárií škodlivých ţivotnímu prostředí 

(prohlášení firmy Moravia Steel: „Naší snahou je dodrţovat bezpečnostní program 

prevence závaţných havárií“
115

), nebo na prevenci znečišťování (Panasonic demonstruje 

svou snahu o „..neustálé zlepšování a prevenc[i] znečišťování s cílem sníţit odpady a 

energii“
116

).  

Ţádná z firem rovněţ neopomenula téma ekologicky šetrných výrobků, ať jiţ ve 

všeobecné rovině či vztaţené ke konkrétnímu produktu. Příkladem ekologického 

výrobku můţe být třeba „Nový optimální benzin…optimal 95 E - ekonomický, 

ekologický, efektivní, energetický“
117

. 

Častým tématem (s devíti výskyty) je monitoring ţivotního prostředí. Například firma 

Afrofert se zavazuje „soustavně hodnotit vliv všech činností na ţivotní prostředí a 

průběţně sledovat jeho kvalitu ve všech podnicích a v jejich okolí“
118

. 

Devět z desíti velkých českých firem se na stránkách zmiňuje o svých investicích do 

ţivotního prostředí, stejného počtu firem dosáhla i kategorie environmentálních 

technologií, která s ní úzce souvisí. Například firma ČEZ se zavázala „investovat 

veškerý zisk z prodeje ušetřených povolenek do dalších opatření na sniţování emisí 

                                 

 
114 UNIPETROL: : Ekologická zpráva 2008, str. 12. [on-line]. [cit. 2010-01-02] 

http://www.unipetrol.cz/miranda2/export/sites/intranet/cs/sys/galerie-download/Ekologicka_zprava_08_CZ.pdf 

115 MORAVIA STEEL: Jakost. [on-line]. [cit. 2010-01-10] http://www.moravia-

steel.cz/oskd/BFDE5C59E3296AB7C125707C001D3205 

116 PANASONIC: Environmentální politika 2009. [on-line]. [cit. 2010-01-29] 

http://www.pavccz.panasonic.cz/cze/Environmentalni_politika_2009.pdf 

117 ČEPRO Magazín Čepro 1/2008. [on-line]. [cit. 2010-01-19] 

http://www.ceproas.cz/miranda2/export/sites/intranet/sys/Magazin/magazin-1-08.pdf 

118 AGROFERT: Zelená zpráva, str. 5. [on-line]. [cit. 2010-01-01] 

http://www.Agrofert.cz/_cms_/_files/1120/zelena%20zprava%202008.pdf 

http://www.unipetrol.cz/miranda2/export/sites/intranet/cs/sys/galerie-download/Ekologicka_zprava_08_CZ.pdf
http://www.moravia-steel.cz/oskd/BFDE5C59E3296AB7C125707C001D3205
http://www.moravia-steel.cz/oskd/BFDE5C59E3296AB7C125707C001D3205
http://www.pavccz.panasonic.cz/cze/Environmentalni_politika_2009.pdf
http://www.ceproas.cz/miranda2/export/sites/intranet/sys/Magazin/magazin-1-08.pdf
http://www.agrofert.cz/_cms_/_files/1120/zelena%20zprava%202008.pdf
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skleníkových plynů, do nových technologií a jiných opatření zlepšujících kvalitu 

ţivotního prostředí“
119

. 

Opomenuto v oblasti ţivotního prostředí nezůstalo ani téma osvěty, ať uţ mezi 

vlastními zaměstnanci či všeobecně ve společnosti. Do svých řad se zaměřuje firma O2, 

kdyţ prohlašuje: „Systematicky zvyšujeme povědomí zaměstnanců o problematice 

ţivotního prostředí a poskytujeme jim informace o naplňování naší environmentální 

politiky a cílů.“
120

 Naopak směrem ven působí firma Unipetrol: „Ve spolupráci 

s Ekologickým centrem Most byl v roce 2007 dokončen projekt přípravy výukového 

programu ‚Chemie a ţivotní prostředí‘, zaměřený na vzdělávání ţáků základních a 

studentů středních škol.“
121

 

V rámci hypotézy H1b bylo rovněţ zkoumáno, zda se firmy soustřeďují na téma 

dekontaminace a ozdravení ţivotního prostředí. Kategorii revitalizace, rekultivace, 

sanace, se nevěnuje pouze firma O2, coţ je ale vzhledem k zaměření jejího podnikání 

pochopitelné. Zástupcem výroků v této kategorii by mohlo být sdělení firmy Škoda: 

„Společnost Škoda Auto ... úspěšně napravuje následky necitlivé průmyslové výroby, 

které vznikly před spojením s koncernem Volkswagen.“
122

 

Jednou z diskutovaných otázek CSR je, zda plnění etických povinností jde (a zda má jít) 

ruku v ruce s pozitivním vlivem na dosahování firemních cílů na trhu. U českých firem 

bylo spojení ekonomických benefitů se zodpovědným chováním nejlépe vystopovatelné 

v  oblasti ekologie. Jednoznačně to formuluje ČEZ: „Změny v nakládání s odpady 

z provozu uhelných elektráren, resp. získání statutu vedlejších energetických produktů, 

jsou pro společnost a její akcionáře i ekonomicky výhodné: promítají se totiţ do úspor 

                                 

 
119 ČEZ: Akční plán. [on-line]. [cit. 2010-12-20] http://www.cez.cz/cs/odpovedna-firma/zivotni-prostredi/programy-snizovani-

zateze-zp/akcni-plan-snizovani-emisi-co2.html 

120 O2: Ţivotní prostředí. [on-line]. [cit. 2010-01-15] http://www.cz.o2.com/osobni/104001-zivotni_prostredi/ 

121 UNIPETROL: Ekologická zpráva, str. 13. [on-line]. [cit. 2010-01-02] 

http://www.unipetrol.cz/miranda2/export/sites/intranet/cs/sys/galerie-download/Ekologicka_zprava_08_CZ.pdf 

122 ŠKODA: Výroční zpráva, str. 78. [on-line]. [cit. 2009-12-06] http://www.skoda-

auto.cz/company/CZE/Documents/Pro_investory/Vyrocni_zpravy/SkodaAuto_AnnualReport_2008_CZ.pdf 

http://www.cez.cz/cs/odpovedna-firma/zivotni-prostredi/programy-snizovani-zateze-zp/akcni-plan-snizovani-emisi-co2.html
http://www.cez.cz/cs/odpovedna-firma/zivotni-prostredi/programy-snizovani-zateze-zp/akcni-plan-snizovani-emisi-co2.html
http://www.cz.o2.com/osobni/104001-zivotni_prostredi/
http://www.unipetrol.cz/miranda2/export/sites/intranet/cs/sys/galerie-download/Ekologicka_zprava_08_CZ.pdf
http://www.skoda-auto.cz/company/CZE/Documents/Pro_investory/Vyrocni_zpravy/SkodaAuto_AnnualReport_2008_CZ.pdf
http://www.skoda-auto.cz/company/CZE/Documents/Pro_investory/Vyrocni_zpravy/SkodaAuto_AnnualReport_2008_CZ.pdf
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za nerealizované poplatky, které musel ČEZ dříve za ukládání odpadů platit.“
123

 Otázku 

hospodárnosti lze ale v oblasti ţivotního prostředí pochopit i směrem k zákazníkům, tak 

jako na webových stránkách firmy Škoda: „Kromě ekologické polohy má provoz na 

LPG nezanedbatelný ekonomický přínos pro svou výrazně niţší cenu v porovnání 

s bezolovnatým benzinem.“
124

 

Zatímco ochraně půdy se věnuje pouze polovina zkoumaných firem, všechny firmy na 

stránkách zveřejňují své aktivity či všeobecná prohlášení týkající se ochrany vod. 

Mnohé firmy tato dvě témata spojují, jako například firma Agrofert, jejíţ zaměstnanci si 

jsou „vědomi, ţe při všech činnostech musí omezovat úniky škodlivých látek do ovzduší, 

vod a půdy“
125

. 

Poměrně frekventované je rovněţ téma hlučnosti. Například firma Unipetrol realizovala 

„tři investiční akce sniţující hluk v přilehlé obytné zástavbě v okolí areálu obou 

rafinerií“
126

. Polovina firem se rovněţ věnuje problematice prašnosti. „Neustálé 

sniţování vypouštění plynných emisí a prachu se projevuje v postupné regeneraci 

okolních beskydských lesů,“ tvrdí firma Moravia Steel. 

Firmy však u témat týkajících se ţivotního prostředí nezůstávají pouze u svých 

vlastních aktivit, ale jdou ještě dál – u devíti z nich byl nalezen poţadavek 

environmentálního chování jejich partnerů. Například firma O2 „způsobilost [svých] 

současných i potenciálních partnerů posuzuje.. a řídí.. s ohledem na jejich přístup 

k ţivotnímu prostředí“
127

. 

                                 

 
123 ČEZ: Vedlejší produkty. [on-line]. [cit. 2010-12-20] http://www.cez.cz/cs/odpovedna-firma/zivotni-prostredi/programy-

snizovani-zateze-zp/vyuziti-vedlejsich-produktu-uhelnych-elektraren.html 

124 ŠKODA: Novinky a tiskové zprávy 09-09. [on-line]. [cit. 2009-12-06] http://www.skoda-auto.cz/CZE/Documents/e-

news/Action_newsletter_0909.pdf 

125 AGROFERT: Zelená zpráva 2008, str. 31. [on-line]. [cit. 2010-01-01] 

http://www.Agrofert.cz/_cms_/_files/1120/zelena%20zprava%202008.pdf 

126 UNIPETROL: Ekologická zpráva, str. 14. [on-line]. [cit. 2010-01-02] 

http://www.unipetrol.cz/miranda2/export/sites/intranet/cs/sys/galerie-download/Ekologicka_zprava_08_CZ.pdf 

127 O2: Ţivotní prostředí. [on-line]. [cit. 2010-01-15] http://www.cz.o2.com/osobni/104001-zivotni_prostredi/ 

http://www.cez.cz/cs/odpovedna-firma/zivotni-prostredi/programy-snizovani-zateze-zp/vyuziti-vedlejsich-produktu-uhelnych-elektraren.html
http://www.cez.cz/cs/odpovedna-firma/zivotni-prostredi/programy-snizovani-zateze-zp/vyuziti-vedlejsich-produktu-uhelnych-elektraren.html
http://www.skoda-auto.cz/CZE/Documents/e-news/Action_newsletter_0909.pdf
http://www.skoda-auto.cz/CZE/Documents/e-news/Action_newsletter_0909.pdf
http://www.agrofert.cz/_cms_/_files/1120/zelena%20zprava%202008.pdf
http://www.unipetrol.cz/miranda2/export/sites/intranet/cs/sys/galerie-download/Ekologicka_zprava_08_CZ.pdf
http://www.cz.o2.com/osobni/104001-zivotni_prostredi/
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Z výše uvedeného lze tedy shrnout, ţe zkoumané firmy problematiku ţivotního 

prostředí zmiňují dosti detailně a často také poměrné konkrétně. Hypotéza H1b byla 

potvrzena, firmy se tématu věnují ve velké šíři a poblematika dekontaminace a 

ozdravení ţivotního prostředí je v českém prostředí stále ještě ţivá.  

Na závěr tohoto bloku je znovu nutné upozornit na fakt, ţe počet sdělení, která v oblasti 

ţivotního prostředí byla nalezena, rozhodně nemá být nějakým počtem „bodů“, podle 

kterého lze posoudit, jak velký důraz firma na ţivotní prostředí dává nebo dokonce jak 

je v oblasti ţivotního prostředí zodpovědná. (I u původního výzkumu jsme uvedli, ţe 

některé firmy se tomuto tématu věnují spíše všeobecně bez bliţších specifik, jiné 

vyjmenovávají přesně a do detailů.) Vzhledem k tomu, ţe u všech těchto velkých firem 

byla nalezena na stránkách sekce, která se ţivotním prostředím zabývá, lze říci, ţe 

všechny firmy působí v této oblasti dojmem firmy zodpovědné. Rozdílný počet sdělení 

je dán spíše ohromnou rozmanitostí tématu a snahou tuto skupinu ve výzkumu co 

nejpodrobněji rozčlenit. 

Ryze české firmy 

Polovina zkoumaných ryze českých firem prohlášení o ţivotním prostředí na svých 

stránkách nemá vůbec. Je však moţné, ţe je to způsobeno tím, ţe 4 z nich se zabývají 

poskytováním sluţeb (Leopard – bezpečnostní agentura, Iguassu – vývoj software, RSJ 

– obchodování na finančních trzích, Oswald – účetnictví). Zmínku o ţivotním prostředí 

však nenalezneme ani na stránkách firmy Composit Airplanes, zabývající se výrobou 

laminátových komponent. Ostatní firmy několik sdělení s tématem ţivotního prostředí 

uvádějí. Celou sekci věnovanou tomuto tématu nalezneme na stránkách Micos a Teiko 

(environmentální politika), firmy TS Bohemia a Cipres jej zmiňují v sekci o firmě, 

u firmy Ribbon nalezneme několik sdělení roztroušených při popisu nabízených 

výrobků. Zprávu o ţivotním prostředí nevydala ţádná z firem. 

Kromě všeobecných prohlášení je nejfrekventovanější kategorií (4 výskyty) nízká 

spotřeba neobnovitelných zdrojů. Tři výskyty byly nalezeny u kategorií škodlivé látky, 

odpady, recyklace, renovace, ekologické výrobky a poţadavky na obchodní partnery. 

Téma revitalizace, rekultivace a sanace zmiňuje pouze firma TS Bohemia, a to ještě 
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formou podpory rybářských organizací, které revitalizují vodní toky. Vůbec není 

přítomna problematika udrţitelného rozvoje, ochrany vody a půdy a z pochopitelných 

důvodů ani jaderné energie či imisí. Za povšimnutí také stojí nulová zmínka 

o investicích do ţivotního prostředí. 

Více komentářů k této skupině firem není v této kategorii nutné. Podrobněji lze výroky 

zkoumat v tabulkách v přílohách . 

Shrnutí 

Velké firmy se od světových firem liší jen částečně, a to šíří témat – hlavně v oblasti 

dekontaminace a nápravy dříve způsobených ekologických škod – byla tedy potvrzena 

hypotéza H1b. Malé firmy o ţivotním prostředí reportují v podstatně menším měřítku. 

Závisí to spíše na jednotlivé firmě – existují takové, které mají i svou vlastní 

environmentální politiku, a na druhé straně i jiné, které se ţivotnímu prostředí nevěnují 

vůbec. Tabulka níţe znovu stručně shrnuje výsledky. 

Tabulka 3 Shrnutí výsledků ve skupině ţivotní prostředí 

Kategorie 
Celkem 
všechny 

Celkem 
velké 

Celkem 
ryze 

české 
 Kategorie 

Celkem 
všechny 

Celkem 
velké 

Celkem 
ryze 

české 

zpráva 5 5 0  
renovace=znovupoužití 
odpadů 

10 7 3 

všeobecně 14 10 4  certifikát 13 10 3 

SD 6 6 0  odpovědní partneři 12 9 3 

alternativní zdroje 9 8 1  angažovanost 11 10 1 

nízká spotřeba 
neobnovitelných 
zdrojů 

14 10 4  
revitalizace, rekultivace, 
sanace 

9 8 1 

ovzduší 11 10 1  osvěta 11 9 2 

klima, skleníkový 
efekt 

11 9 2  prevence 12 10 2 

půda 5 5 0  investice 9 9 0 

voda 10 10 0  technologie 11 9 2 

hluk 8 7 1  výrobky 13 10 3 

škodlivé látky 13 10 3  hospodárnost 9 7 2 

prašnost 6 5 1  jaderná energie 1 1 0 

odpady 13 10 3  imise 3 3 0 

recyklace 13 10 3  monitoring 11 9 2 

 Zdroj: Stránky zkoumaných firem 



Výsledky také ukazuje tento graf: 

Graf  2 Shrnutí výsledků ve skupině ţivotní prostředí 
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Zdroj: Stránky zkoumaných firem
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5.5.3 Zákazníci 

Zákazníci jsou první velkou skupinou stakeholderů, která přirozeně z výzkumu vyplývá. 

Samozřejmě je jim adresováno mnoho „čistě marketingových“ sdělení o skvělých 

vlastnostech výrobků firmy, přijatelných cenách a dalších, najdeme ale i mnohé věty, 

které jdou za hranice konceptu marketingu a míří k pojmu, kterým by měla 

„dýchat“ celá firma a nejen její marketingové oddělení, k CSR. 

Velké české firmy 

Stejně jako u zahraničních firem nalezneme u velkých českých firem různá všeobecná 

hodnotová prohlášení, která mohou být prezentována i etickými protokoly. Ilustrovat je 

to moţno třeba na firmě Škoda, která tvrdí: „Prioritou společnosti je vstřícnost k 

zákazníkovi v souvislosti s odkazem zakladatelů Škoda Auto, pánů Laurina a Klementa, 

a to ţe …jen to nejlepší, co můţeme udělat, jest pro naše zákazníky dosti dobré.“
128

 

Všeobecné prohlášení najdeme například v Etických zásadách podnikání firmy O2, 

které její zaměstnance zavazují, aby „poskytovali prvotřídní produkty a sluţby, aby ... 

zákazníci za své peníze získali to nejlepší“
129

. 

Stejně jako u velkých světových firem i zde nalezneme etické kodexy, které upravují 

chování firmy vůči zákazníkovi (často jsou součástí etického kodexu zmíněného 

u všeobecných hodnot). Nechybí ani důraz na spokojenost zákazníka a uspokojení jeho 

potřeb (mnohdy spojené s marketingovými výzkumy) a na aspekt partnerství firmy a 

zákazníka. 

Nejfrekventovanějšími sděleními v této skupině stakeholderů jsou kvalita a ekologie. 

Kvalitou je zde myšleno nikoliv kvalita všeobecně (ta je zmíněna u všeobecných 

                                 

 
128 ŠKODA: Výroční zpráva 2008, str. 27. [on-line]. [cit. 2009-12-04] http://www.skoda-

auto.cz/company/CZE/Documents/Pro_investory/Vyrocni_zpravy/SkodaAuto_AnnualReport_2008_CZ.pdf 

129 O2: Etické zásady podnikání. [on-line]. [cit. 2010-01-15] http://www.cz.o2.com/osobni/3017-profil_spolecnosti/97299-

eticke_zasady_podnikani.html 

http://www.skoda-auto.cz/company/CZE/Documents/Pro_investory/Vyrocni_zpravy/SkodaAuto_AnnualReport_2008_CZ.pdf
http://www.skoda-auto.cz/company/CZE/Documents/Pro_investory/Vyrocni_zpravy/SkodaAuto_AnnualReport_2008_CZ.pdf
http://www.cz.o2.com/osobni/3017-profil_spolecnosti/97299-eticke_zasady_podnikani.html
http://www.cz.o2.com/osobni/3017-profil_spolecnosti/97299-eticke_zasady_podnikani.html
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prohlášení v kapitole 5.5.1), ale kvalita přímo vztaţená k zákazníkům. Mluví o ní všech 

deset velkých českých firem. Například u ČEZu „jakost určuje zákazník“
130

. 

Všech deset velkých českých firem si rovněţ velmi dobře uvědomuje, ţe zákazníky 

táhnou ekologická témata. Vztah firmy k ţivotnímu prostředí je zde tedy zdůrazněn 

nikoliv pouze všeobecně, ale také jako splnění zákaznických potřeb – ekologičnost 

svých výrobků dávají do souvislosti s jejich uspokojením. Snad nejvýrazněji to vystihla 

firma Škoda, která vyuţívá při vývoji nových vozů ekologicky šetrný virtuální 

engineering a prezentuje to následovně: „S vyuţitím virtuálního engineeringu našim 

zákazníkům nabízíme...minimalizaci vlivu na ţivotní prostředí prostřednictvím sníţení 

materiálové a energetické náročnosti vývoje a výroby vozu.“
131

 Škoda tak svým 

zákazníkům jiţ nenabízí pouze auta, ale doslovně jim („jako produkt“) nabízí 

„minimalizaci vlivu na ţivotní prostředí“
132

. 

Většina firem také zákazníkům poskytuje hospodárné výrobky, které šetří jejich 

peněţenku. Zde se však nejedná o všeobecné výroky typu „sleva“, „nízká cena“ či 

o pouhou reklamu. Výroky byly do kategorie hospodárnost (ekonomický pilíř CSR ve 

vztahu k zákazníkovi) zařazeny tehdy, pokud to byla prohlášení všeobecnější („Našim 

zákazníkům tak nabízíme pouze spolehlivé výrobky splňující nejnáročnější kritéria 

kvality a bezpečnosti za příznivé ceny.“133), nebo týkající se moţnosti ušetřit díky 

pouţívání daného výrobku (například firma Čepro nabízí Optimal Diesel, který „sniţuje 

spotřebu paliva“
134

). 

                                 

 
130 ČEZ: Politika jakosti ČEZ, a.s. [on-line]. [cit. 2009-12-20] http://www.cez.cz/cs/odpovedna-firma/zivotni-prostredi/ekologicka-

politika-cez.html 

131 ŠKODA: Virtuální engineering, str. 4. [on-line]. [cit. 2009-11-22] http://www.skoda-

auto.cz/CZE/Documents/Udrzitelny_rozvoj/Technical_development/Virtual_realita_CZ_07_2008.pdf 

132 tamtéţ 

133 PANASONIC: Kvalita a ţivotní prostředí. [on-line]. [cit. 2010-01-29] 

http://www.pavccz.panasonic.cz/cze/kvalita_a_zivotni_prostredi.htm 

134 ČEPRO: Optimal Diesel. [on-line]. [cit. 2010-01-19] http://www.ceproas.cz/miranda2/export/sites/intranet/sys/sdilene-

dokumenty/Optimal_Diesel.pdf 

http://www.cez.cz/cs/odpovedna-firma/zivotni-prostredi/ekologicka-politika-cez.html
http://www.cez.cz/cs/odpovedna-firma/zivotni-prostredi/ekologicka-politika-cez.html
http://www.skoda-auto.cz/CZE/Documents/Udrzitelny_rozvoj/Technical_development/Virtual_realita_CZ_07_2008.pdf
http://www.skoda-auto.cz/CZE/Documents/Udrzitelny_rozvoj/Technical_development/Virtual_realita_CZ_07_2008.pdf
http://www.pavccz.panasonic.cz/cze/kvalita_a_zivotni_prostredi.htm
http://www.ceproas.cz/miranda2/export/sites/intranet/sys/sdilene-dokumenty/Optimal_Diesel.pdf
http://www.ceproas.cz/miranda2/export/sites/intranet/sys/sdilene-dokumenty/Optimal_Diesel.pdf
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Vcelku důleţitým tématem je rovněţ transparentnost a komunikace vztaţená 

k zákazníkům. Například firma Foxconn podporuje „výměnu informací a otevřený 

dialog se zákazníky“
135

. Několik firem také pro své zákazníky za tímto účelem zřídilo 

zelenou linku, firma ČEZ také úřad ombudsmana. 

Ryze české firmy 

Jednoznačným tématem malých firem u této skupiny stakeholderů jsou hospodárnost a 

kvalita. Je to proto, ţe jsou to „klasické marketingové pojmy“, které se u nás uţívají jiţ 

po dlouhou dobu. Daleko za nimi jsou s počtem tří výskytů všeobecná prohlášení a 

ekologie vztaţená k zákazníkovi. 

Shrnutí 

Stejně jako u světových firem nalezneme u velkých českých firem všeobecná prohlášení 

doprovázená etickými protokoly, důraz na partnerství a uspokojování potřeb zákazníka. 

Velký důraz je u českých firem kladen na ekologické aspekty výrobků jako způsob 

uspokojení zákaznických potřeb. Malé firmy se soustřeďují spíše na klasická 

marketingová témata, kterými jsou kvalita a cena výrobků. Krátké shrnutí výsledků 

obsahuje následující tabulka: 

Tabulka 4 Shrnutí výsledků ve skupině zákazníci 

Kategorie 
Celkem 
všechny 

Celkem 
velké 

Celkem 
ryze 

české 
 Kategorie 

Celkem 
všechny 

Celkem 
velké 

Celkem 
ryze 

české 

všeobecně 11 8 3  hospodárnost 16 7 9 

etický kodex 8 6 2  
transparentnost, 
komunikace 

9 7 2 

kvalita 17 10 7  ekologie 13 10 3 

spokojenost 11 9 2  ombudsman 1 1 0 

partnerství 8 6 2  zákaznická linka 7 6 1 

Zdroj: Stránky zkoumaných firem 

                                 

 
135 FOXCONN: Environmentální politika. [on-line]. [cit. 2010-01-08] http://www.foxconn.cz/doc/politika_EMS_CZ_EN.pdf 

http://www.foxconn.cz/doc/politika_EMS_CZ_EN.pdf
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Výsledky ve skupině zákazníci si lze prohlédnout také na tomto grafu: 

Graf  3 Shrnutí výsledků ve skupině zákazníci 

Zdroj: Stránky zkoumaných firem 

5.5.4 Zaměstnanci 

Tato kapitola popíše nejprve výsledky skupiny zaměstnanci ve velkých a ryze českých 

firmách. Po krátkém shrnutí pak zmíní rovněţ skupiny stakeholderů management a 

studenti a absolventi. 

Velké české firmy 

Neţ se budu zabývat hlavními kategoriemi, které jsou pro skupinu stakeholderů 

zaměstnanci nejdůleţitější, je vhodné dotknout se některých obecnějších kategorií 

prohlášení. Všeobecná prohlášení nebyla nalezena pouze na stránkách společnosti 

Čepro, která se mimo bezpečnosti práce a několika benefitů této skupině stakeholderů 

prakticky nevěnuje, a společnosti Agrofert, která veřejnou sekci pro zaměstnance nemá 

vůbec (informace jsou jen na intranetu, a několik střípků sdělení zaměstnancům u ní lze 

vyčíst pouze z magazínu pro zaměstnance). Ostatní společnosti však svůj pozitivní 

vztah k zaměstnancům na svých webových stránkách náleţitě prezentují. Například 

firma Panasonic uvádí: „Filozofie pana Matsushity je neustále oporou všeho, co děláme. 
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A motto ‘Na všem záleţí’ tvoří v současnosti jádro principů chování společnosti 

Panasonic. Záleţí nám na ... kaţdém zaměstnanci...“
136

  

Šest ze zkoumaných firem má na svých stránkách uveřejněn etický kodex chování (nebo 

se alespoň zmiňuje o jeho existenci), který upravuje i zacházení se zaměstnanci. Šest 

z firem rovněţ na svých stránkách prezentuje, ţe jim záleţí na spokojenosti 

zaměstnanců, protoţe „cesta ke spokojeným zákazníkům vede přes spokojené 

zaměstnance“
137

. 

Nyní se ale zaměřím na dvě velká témata v této skupině stakeholderů: zaměstnanecké 

benefity a osobní rozvoj. Všechny velké české firmy se těmito kategoriemi na svých 

stránkách zabývají. 

Co se týče otázky zaměstnaneckých benefitů, nebylo účelem studie porovnat, které 

benefity jsou častější. Uvedení několika různých druhů mělo spíše poukázat na šíři 

tohoto tématu v českém prostředí. Do studie ani nebyly zahrnuty všechny benefity, 

které byly na stránkách nalezeny. (I přesto lze poukázat alespoň okrajově na velkou 

oblibu „stravenek“ a závodního stravování a také na časté připojištění hrazené firmou.) 

Společnosti rovněţ často prezentují různé teambuildingové aktivity (společenské, 

sportovní...), které pro zaměstnance připravují. 

Druhým velkým tématem je osobní rozvoj, který byl v této studii zahrnut v kategoriích 

vzdělávání, osobní rozvoj, kariéra. V těchto třech kategoriích nejde o jemné rozdíly 

v jejich vymezení, mají spíše demonstrovat bohatost tématu. Téma shrnuje na stránkách 

RWE zaměstnanec Vladimír: „U mého zaměstnavatele nejvíce oceňuji moţnost dalšího 

vzdělávání, např. účast na odborných školeních v zahraničí a kvalitní jazykové výuce, 

dále moţnost a podporu kariérního růstu.“
138

 

                                 

 
136 PANASONIC: Katalog podzim 2009. [on-line]. [cit. 2010-01-31] http://www.panasonic.cz/servis_katalogy.aspx 

137 ŠKODA: Sociální sluţby. [on-line]. [cit. 2009-11-26] http://www.skoda-

auto.cz/CZE/company/sustainability/environment/Documents/Firma/Udrzitelny_rozvoj/Social_services_CZE.pdf 

138  RWE: Naši zaměstnanci. Vladimír. [on-line]. [cit. 2009-12-30]  

http://rwe.jobs.cz/zamestnanci_vladimir.html?sourcebrand=g2&source=3 

http://www.skoda-auto.cz/CZE/company/sustainability/environment/Documents/Firma/Udrzitelny_rozvoj/Social_services_CZE.pdf
http://www.skoda-auto.cz/CZE/company/sustainability/environment/Documents/Firma/Udrzitelny_rozvoj/Social_services_CZE.pdf


- 72 - 

 

Co se týče otázky bezpečnosti a zdraví zaměstnanců, nezabývá se jí pouze firma 

Panasonic, která pod pojmem bezpečnostní politika uvádí politiku zacházení 

s informacemi. Většina firem pak v této kategorii pouţívá slovní spojení „bezpečnost a 

ochrana zdraví při práci“, některé firmy ale v rámci zdraví uvádějí i například různé 

preventivní programy (například program „Záda − ţádná zrada“
139

 skupiny Unipetrol). 

Devět firem (kromě Panasonicu, který stránky se zaměstnaneckou tématikou nemá, 

pomineme-li popis volných míst a strohé vyjmenování zaměstnaneckých výhod), se 

rovněţ zabývá kategorií transparentnosti vůči svým zaměstnancům, komunikace s nimi 

a otevřenosti vůči nim (pro velkou provázanost byla tato témata zařazena do jedné 

kategorie). Například firma Foxconn „podporuje.. výměnu informací a otevřený dialog 

se ... zaměstnanci...“
140

 Zaměstnanci šesti firem mohou rovněţ dle vyjádření na 

webových stránkách participovat na rozhodování ve firmě. 

Kategorie „angaţovanost“ zahrnuje taková sdělení, kdy se společnosti chlubí aktivním 

přístupem svých zaměstnanců a uvědomují si „důleţitou roli svých vlastních 

zaměstnanců“
141

 v kterékoliv oblasti CSR. S tím souvisí také téma osvěty prováděné 

mezi zaměstnanci, ať uţ v oblasti bezpečnosti práce či ţivotního prostředí. Druhé 

jmenované téma reprezentuje Panasonic: „Panasonic začíná u svých zaměstnanců. Jen 

ti zaměstnanci, kteří uvaţují ekologicky, mohou být dobrým základem firmy opravdu 

šetrné k ţivotnímu prostředí. Tuto myšlenku podporuje i kampaň ‘Love the Earth 

Citizens’, která se snaţí motivovat zaměstnance i jejich rodiny k zapojení do 

dobrovolnických prací v oblasti ekologie.“
142

 Čtyři firmy rovněţ poukazují na 

dobrovolnickou práci svých zaměstnanců. 

                                 

 
139 UNIPETROL: Ekologická zpráva 2008. [on-line]. [cit. 2010-01-02]  

http://www.unipetrol.cz/miranda2/export/sites/intranet/cs/sys/galerie-download/Ekologicka_zprava_08_CZ.pdf 

140 FOXCONN: Environmentální politika. [on-line]. [cit. 2010-01-08]  http://www.foxconn.cz/doc/politika_EMS_CZ_EN.pdf 

141 AGROFERT: Zelená zpráva, str. 31. [on-line]. [cit. 2010-01-01]  

http://www.Agrofert.cz/_cms_/_files/1120/zelena%20zprava%202008.pdf 

142 PANASONIC: Eco Ideas, tisková zpráva z 18. 9. 2008. [on-line]. [cit. 2010-01-31]  

http://www.panasonic.cz/zprava.aspx?id=691&pohled=tiskove_zpravy 

http://www.foxconn.cz/doc/politika_EMS_CZ_EN.pdf
http://www.agrofert.cz/_cms_/_files/1120/zelena%20zprava%202008.pdf
http://www.panasonic.cz/zprava.aspx?id=691&pohled=tiskove_zpravy
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Dalším poměrně frekventovaným tématem je odměňování, hovoří o něm osm firem. 

Podle výsledků výzkumu Steurera a Konrada (viz kapitola 4.2) se ve zprávách 

o udrţitelnosti firmy v SVE o vnitrofiremní spravedlnosti v odměňování příliš nehovoří, 

ale důleţitou roli v nich hraje mezinárodní rovnost, vztaţená hlavně k vyspělým 

ekonomikám. Na internetových stránkách je tomu však dle výsledků výzkumu této 

diplomové práce zcela opačně. 

Steurer a Konrad chápou vnitropodnikovou spravedlnost tak, ţe společnost zmíní, ţe 

„platy jsou závislé na finančních výsledcích firmy a na výkonu jednotlivých 

zaměstnanců“
143

. V pojetí takto širokého chápání nalezneme vnitrofiremní spravedlnost 

v odměňování u sedmi firem. Co se týče vnějších platových srovnání, mezinárodní 

rovnost prakticky nalezena nebyla. Výjimkou je výrok skupiny O2: „Svým 

zaměstnancům nabídneme spravedlivou a oprávněnou odměnu v kontextu s místními 

trhy práce, na nichţ působíme.“ Společnost Škoda a Moravia Steel se pak porovnávají 

s národním průměrem a ohodnocení svých zaměstnanců označují za nadprůměrné. 

Vztaţení platů k vyspělým, ani rozvojovým ekonomikám nebylo (mimo O2) nalezeno. 

Z hypotézy H1d byla potvrzena pouze její část o absenci srovnání platů s úrovní 

v rozvojových zemích. Mezinárodní srovnání nalezena nebyla a naopak o vnitrofiremní 

spravedlnosti se hovoří. 

S pojmem odměňování rovněţ souvisí různé motivační soutěţe a odměny za zlepšovací 

návrhy pro zaměstnance. Uvádí je polovina zkoumaných firem. Čtyři firmy svým 

zaměstnancům nabízejí příleţitost mezinárodní mobility. 

Co se týče prohlášení o pracovních podmínkách, učinilo je na svých stránkách osm 

z této skupiny firem. Tuto kategorii vystihuje firma Foxconn svým výrokem: „Jako 

zaměstnavatel děláme vše pro to, abychom vytvořili a neustále zlepšovali pracovní 

podmínky a prostředí, které vybízí ke kvalitním výkonům.“
144

 O pracovní době se pak 

                                 

 
143 KOMPANIA PIWOWARSKA: Corporate Accountability Report. In: STEURER, R.,  KONRAD, A.., cit. 4, str. 11 

144 FOXCONN: Personální politika. [on-line]. [cit. 2010-01-10] http://www.foxconn.cz/vyroba/ser.aspx 

http://www.foxconn.cz/vyroba/ser.aspx
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mluví buď v souvislosti s dodrţováním zákonů upravujících tuto problematiku, nebo 

v souvislosti se zkrácenou či flexibilní pracovní dobou. 

Z výzkumu Steurera a Konrada rovněţ vyplynulo, ţe zprávy o udrţitelnosti se příliš 

nedotýkají otázek lidských práv a rovných příleţitostí. Na stránkách však nalezneme 

zmínku o rovných příleţitostech celkem u sedmi firem (viz speciální list 

rovne_prilezitosti v excelové příloze). Vystihuje ji prohlášení O2: „Budeme podporovat 

rovné příleţitosti a budeme s kaţdým jednat spravedlivě, nestranně a bez předsudků, 

bez ohledu na rasu, barvu pleti, národnost, etnický nebo národní původ, náboţenství 

nebo náboţenskou příslušnost, pohlaví, sexuální orientaci, rodinný stav, věk, zdravotní 

omezení nebo pečovatelské povinnosti.“
145

 Nejvíce v této souvislosti zaznívá 

problematika pohlaví. 

U rovných příleţitostí lze rovněţ vypozorovat velkou blízkost výroků společností 

Škoda, RWE, Foxconn a O2. Kaţdá z nich problematiku rovných příleţitostí 

vyjmenovává detailně, protoţe všechny vycházejí z ustanovení OSN v rámci iniciativy 

Global Compact (Celosvětová úmluva Spojených národů). 

(Na tématice rovných příleţitostí lze ještě i modelově ukázat, ţe celkové součty 

kategorií sdělení k jednotlivým firmám nekorespondují s větší či menší prezentací 

sociální zodpovědnosti firmy a čísla v tabulkách je nutno chápat pouze v celkovém 

kontextu výzkumu. Například firma ČEZ mluví o rovných příleţitostech jako takových 

(„Skupina ČEZ klade v souladu s právními předpisy v pracovněprávních vztazích důraz 

na rovné zacházení se zaměstnanci a zákaz jakékoli diskriminace.“
146

) a pak zmiňuje 

rovné příleţitosti ţen a seniorů. To, ţe nevyjmenovává další kategorie (náboţenství, 

sexuální orientaci...), způsobuje celkový niţší součet oproti firmě O2, neznamená to 

                                 

 
145 O2: Etické zásady. [on-line]. [cit. 2010-01-15] 

http://www.cz.o2.com/public_conver/fa/b2/69/97306_238285_Telefonica_business_principles_07_cz.pdf 

146 ČEZ: Vnitřní informace. [on-line]. [cit. 2009-12-27] http://www.cez.cz/edee/content/file/investori/informacni-povinnost-

emitenta/2009-04/vnitrni_informace_cez-039-2009.pdf 

http://www.cz.o2.com/public_conver/fa/b2/69/97306_238285_Telefonica_business_principles_07_cz.pdf
http://www.cez.cz/edee/content/file/investori/informacni-povinnost-emitenta/2009-04/vnitrni_informace_cez-039-2009.pdf
http://www.cez.cz/edee/content/file/investori/informacni-povinnost-emitenta/2009-04/vnitrni_informace_cez-039-2009.pdf
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však, ţe by firma zaměstnance z těchto kategorií diskriminovala, ani ţe by čtenář jejich 

stránek získal dojem, ţe v této oblasti princip rovných příleţitostí neuplatňuje.) 

S tematikou rovných příleţitostí souvisí také rovnováha rodinného a pracovního ţivota. 

Dle výzkumu Steurera a Konrada (kapitola 4.2) nekladou firmy v SVE důraz na 

rovnováhu mezi pracovním a rodinným ţivotem. Také Trnková (kapitola 4.3) tvrdí, ţe 

české firmy se tímto tématem nezabývají. U velkých českých firem byla tato sdělení 

nalezena celkem čtyři, coţ můţe tato tvrzení částečně potvrzovat, nicméně nelze říci, ţe 

by české firmy tzv. work-life balance zcela igorovaly. Jako příklad poslouţí firma O2: 

„Společnost získala ocenění Firma přátelská rodinám v rámci projektu sítě mateřských 

center ‘Sdílené úvazky jako nástroj aktivní politiky zaměstnanosti’ díky tomu, ţe 

zaměstnancům umoţňuje pracovat formou reţimu distančního výkonu práce, umoţňuje 

zaměstnancům práci z domova či práci na zkrácený pracovní úvazek.“
147

 

V oblasti lidských práv je potřeba zmínit ještě problematiku dětské a nucené práce. Na 

svých stránkách ji odmítají právě firmy Škoda, RWE, Foxconn a O2, u kterých tato 

sekce vychází z iniciativy Global Compact OSN. 

Většina firem rovněţ zachycuje na svých stránkách téma odborů. Některé pouze 

konstatují jejich existenci, většina však svá prohlášení ladí buď do tónu hájení svobody 

sdruţování a práva na kolektivní vyjednávání, nebo jdou ještě dále k prohlášením 

o vstřícné spolupráci s odbory. Například firma ČEZ: „Nadstandardní je spolupráce 

s odborovými organizacemi sdruţenými v Odborovém svazu ECHO, v Českém 

odborovém svazu energetiků – ČOSE a v Odborovém svazu zaměstnanců jaderných 

elektráren.“
148

 

Co se týče problematiky restrukturalizace firmy, celkem čtyři zkoumané firmy na 

stránkách prezentují svou snahu pomoci propouštěným zaměstnancům při hledání 

nového zaměstnání. Například firma Agrofert v tiskové zprávě o uzavření provozovny 

                                 

 
147 O2: Ocenění. [on-line]. [cit. 2010-01-15] http://www.chcidoo2.cz/o_spolecnosti/oceneni.html 

148 ČEZ: Kultura bezpečnosti. [on-line]. [cit. 2009-12-20] http://www.cez.cz/cs/odpovedna-firma/bezpecnost/kultura-

bezpecnosti.html 

http://www.chcidoo2.cz/o_spolecnosti/oceneni.html
http://www.cez.cz/cs/odpovedna-firma/bezpecnost/kultura-bezpecnosti.html
http://www.cez.cz/cs/odpovedna-firma/bezpecnost/kultura-bezpecnosti.html
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Studená uvádí: „Rádi bychom ve spolupráci s Úřadem práce a personálním oddělením 

aktivně v průběhu měsíce listopadu asistovali našim pracovníkům při hledání nového 

zaměstnání. Nabídneme jim moţnost pracovat v provozu v Plané nad Luţnicí či 

v masokombinátu Kostelecké uzeniny u Jihlavy.“
149

 

Stejně jako u ţivotního prostředí i zde se objevují poţadavky na obchodní partnery, 

kteří mají dodrţovat stejná pravidla zacházení se zaměstnanci (zde však jiţ pouze 

u poloviny firem). Firma Foxconn se například „rozvojem cílené spolupráce ... snaţí 

zajistit plnění této politiky i u svých dodavatelů, aby při svých činnostech dodrţovali 

platné právní předpisy a smluvní poţadavky předané společností“
150

, tedy i těch, které 

se týkají zaměstnanců. 

Ryze české firmy 

K zaměstnancům směřují prohlášení pouze šest ryze českých firem. Společnost Leopard 

uvádí pouze jedinou zmínku o vzdělávání zaměstnanců (a to spíše jako reklamu na 

kvalitní sluţby, neţ jako výhodu pro zaměstnance). Podobně u společnosti Cipres je 

zmínka o bezpečnosti práce směřována spíše ke zvýšení bezpečnosti zaměstnanců 

zákazníka, neţ svých vlastních. Společnost TS Bohemia v inzerátu na pracovní pozici 

prezentuje odměňování nad národním průměrem. Firma Iguassu má zmínek více, ale 

všechny se týkají pouze výhod zaměstnanců (stravování, přátelské prostředí, mobilita, 

odměňování a flexibilní pracovní doba) a jsou uvedeny ve všeobecném pracovním 

inzerátu. Pouze u firem Micos a Teiko byly nalezeny i jiné druhy sdělení: společnost 

Teiko zmiňuje politiku bezpečnosti práce a informovanost zaměstnanců, společnost 

Micos má dokonce i všeobecné prohlášení: „Naši zaměstnanci jsou základem 

                                 

 
149 AGROFERT: Uzavření jatek a bourárny masa v provozovně Studená společnosti Maso Planá, a.s., tisková zpráva ze dne 6. 11. 

2008. [on-line]. [cit. 2010-01-01]  http://www.Agrofert.cz/index.php?_core_cnt_SetActiveContent=13880 

150 FOXCONN: Vyhodnocení environmentálního profilu, str. 4. [on-line]. [cit. 2010-01-10] 

http://www.foxconn.cz/doc/Vyhodnoceni_environmentalniho_profilu.pdf 

http://www.agrofert.cz/index.php?_core_cnt_SetActiveContent=13880
http://www.foxconn.cz/doc/Vyhodnoceni_environmentalniho_profilu.pdf
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společnosti. Podporujeme jejich osobní rozvoj a systematicky zvyšujeme jejich 

kvalifikaci.“
151

 

Co se týče frekventovanosti dle témat, tři výskyty byly nalezeny u bezpečnosti práce a 

odměňování. Určitou roli hrají také benefity, vzdělávání a pracovní podmínky. 

Shrnutí 

Skupina zaměstnanci se stává kromě ţivotního prostředí druhou skupinou stakeholderů, 

u které nalezneme rozdíly oproti světovým firmám. Stejně jako jejich protějšky se české 

firmy zabývají oboustranně prospěšným osobním rozvojem zaměstnanců. Diverzita 

mezi pracovníky se na stránkách sice objevuje, ale není dávána do souvislosti 

s uspokojením diverzního trhu jako u světových firem. Americká sdělení o rovnováze 

mezi rodinným a pracovním ţivotem byla nalezena pouze u čtyř velkých českých firem. 

Podobnost můţeme nalézt mezi americkými a českými firmami v otázce bezpečnosti 

práce, a to zvláště u velkých firem, kde se této problematice věnuje devět z nich. Na 

rozdíl od amerických firem je však v těch českých dáván důraz především na 

bezpečnost před pracovními úrazy, o násilí na pracovišti se nehovoří. Nejdůleţitějším 

tématem je kromě otázky bezpečnosti a osobního rozvoje tématika benefitů
152

, která se 

u světových firem prakticky neobjevuje. Hypotéza H1c byla tedy spíše potvrzena. Ryze 

české firmy se problematice zaměstnanců znovu příliš nevěnují, i zde jsou 

nejdůleţitějšími tématy bezpečnost, benefity, osobní rozvoj a odměňování. Níţe 

uvedená tabulka shrnuje výsledky výzkumu: 

                                 

 
151 MICOS: Politika jakosti. [on-line]. [cit. 2010-02-04] http://www.micos.cz/telcom/dokumenty-ke-stazeni 

152 Benefity a vzdělávání zaměstnanců jsou důleţitým tématem také podle Trnkové, viz kapitola 4.3 

http://www.micos.cz/telcom/dokumenty-ke-stazeni


- 78 - 

 

Tabulka 5 Shrnutí výsledků ve skupině zaměstnanci 

Kategorie 
Celkem 
všechny 

Celkem 
velké 

Celkem 
ryze 

české 
 Kategorie 

Celkem 
všechny 

Celkem 
velké 

Celkem 
ryze 

české 

všeobecně 9 8 1  
rovné příležitosti 
všeobecně 

5 5 0 

spokojenost 6 6 0  ženy 7 7 0 

transparentnost, 
komunikace, 
informovanost 

10 9 1  senioři 6 6 0 

kodex zacházení 6 6 0  
rasa, etnikum, 
cizinci 

5 5 0 

participace 6 6 0  náboženství 4 4 0 

benefity 12 10 2  sexuální orientace 4 4 0 

benefity – bydlení 3 3 0  znevýhodnění 7 6 1 

benefity – děti 7 7 0  odbory 8 8 0 

benefity – doprava 4 4 0  
restrukturalizace, 
transformace 

4 4 0 

benefity – připojištění 9 9 0  odměňování 11 8 3 

benefity – rekreace 8 8 0  
vnitropodniková 
spravedlnost 

9 7 2 

benefity – rodina 5 5 0  vnější srovnání 4 3 1 

benefity – služební 
telefon 

5 5 0  pracovní doba 6 5 1 

benefity – stravování 12 10 2  pracovní podmínky 10 8 2 

benefity – volno navíc 6 6 0  dětská práce 4 4 0 

benefity – slevy 5 5 0  odpovědní partneři 5 5 0 

bezpečnost 12 9 3  angažovanost 9 9 0 

zdraví 9 9 0  dobrovolná práce 4 4 0 

osvěta 7 7 0  motivační soutěže 5 5 0 

osobní rozvoj 11 10 1  teambuilding 8 8 0 

vzdělávání 12 10 2  nucené práce 4 4 0 

kariéra 8 8 0  
rovnováha práce - 
rodina 

4 4 0 

mobilita 5 4 1      

Zdroj: Stránky zkoumaných firem 

Názorně si lze tyto výsledky prohlédnout také na grafu na následující straně.
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Manaţeři 

Tato skupina stakeholderů nebyla do původního výzkumu vůbec zahrnuta a lze ji 

rovněţ přiřadit ke skupině zaměstnanci. Vzhledem k tomu, ţe sdělení týkající se 

manaţerů nejsou na webových stránkách firem příliš častá, dotknu se jí pouze okrajově.  

Jedinou firmou, na jejichţ stránkách bylo nalezeno všeobecné prohlášení týkající se 

manaţerů, je Moravia Steel. Toto sdělení se navíc týká její dceřinné firmy, Třineckých 

ţelezáren, které „jsou akciovou společností, ve které se spojují zájmy vlastníků, 

managementu a zaměstnanců“
153

. 

Naopak vzdělávání manaţerů, řídících či vedoucích pracovníků je tématem devíti 

zkoumaných velkých českých firem. Tato prohlášení se však netýkají pouze top 

managementu, ale i niţších manaţerských pozic a celkově manaţerského vzdělávání. 

V ryze českých firmách nebylo k této kategorii nalezeno ţádné sdělení. 

Lze tedy říci, ţe na internetových stránkách českých firem nenalezneme příliš mnoho 

sdělení určených manaţerům. Na straně druhé je tato skupina stakeholderů bezesporu 

jednou z nejdůleţitějších (viz Konrad a kol., kap. 4.1.2).  Je však pochopitelné, ţe firmy 

s manaţery komunikují jiným způsobem. Navíc jsou to právě manaţeři, kteří určují 

základní obsah sdělení na stránkách, a proto pravděpodobně nemají potřebu tímto 

způsobem ostatním manaţerům něco sdělovat. Následující tabulka shrnuje výsledky 

výzkumu, graf nemá pro tuto skupinu význam vytvářet. 

Tabulka 6 Shrnutí výsledků ve skupině manaţeři 

Kategorie 
Celkem 
všechny 

Celkem 
velké 

Celkem 
ryze 

české 
 Kategorie 

Celkem 
všechny 

Celkem 
velké 

Celkem 
ryze 

české 

všeobecně 1 1 0  vzdělávání 9 9 0 

Zdroj: Stránky zkoumaných firem 

                                 

 
153 MORAVIA STEEL: Zaměstnanci. [on-line]. [cit. 2010-01-10] http://www.moravia-

steel.cz/jobd/0322045368D80B15C12570220031EED1 

http://www.moravia-steel.cz/jobd/0322045368D80B15C12570220031EED1
http://www.moravia-steel.cz/jobd/0322045368D80B15C12570220031EED1
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Studenti a absolventi 

I tuto skupinu lze chápat jako podmnoţinu zaměstnanců, byť potenciálních. (Na druhé 

straně sdělení určená skupině „zaměstnanci“ často také cílí právě na zaměstnance 

budoucí, protoţe směrem k současným zaměstnancům existují i jiné druhy komunikace, 

které často nejsou veřejné, jako intranet či firemní časopisy.) 

Obsah sdělení určený této skupině je jednoznačný: vzdělávání a kariéra. V rámci 

vzdělávání jsou „hlavními elementy ... odborné praxe a závěrečné práce“
154

. U kariéry 

lze citovat firmu Moravia Steel: „Naše společnost Vám nabízí perspektivní pozici pro 

odstartování dalšího ţivotního období. Můţete u nás začít budovat svou kariéru, 

profesně se rozvíjet a specializovat.“
155

 

Některé firmy pro studenty rovněţ vypisují různé soutěţe a stipendia. Například 

„skupina ČEZ pamatuje na vyhledávání talentů – potenciálních zaměstnanců ČEZ. 

S tímto cílem organizuje ČEZ ve spolupráci se sdruţením Amavet a projektem ASTRA 

soutěţe…“
156

. V této kategorii najdeme také jediné sdělení adresované studentům a 

absolventům, které pochází z ryze českých firem, a to u firmy RSJ, která přispívá na 

oceňování studentů Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy. 

Studentům a absolventům se tedy české firmy věnují, a to jako potencionálním 

budoucím zaměstnancům. Nabízejí jim především vzdělávání a moţnost profesního 

růstu. Tabulku  se stručnými výsledky lze znovu nalézt níţe. 

                                 

 
154 ŠKODA: Pro studenty. [on-line]. [cit. 2009-11-30]  http://www.skoda-

auto.cz/company/cze/career/students/Pages/chanceforstudents.aspx 

155 MORAVIA STEEL: Studenti. [on-line]. [cit. 2010-01-10]  http://www.moravia-

steel.cz/jobd/A7E075DC60CFCCB4C125708A004C24C7 

156 ČEZ: Zpráva o zodpovědnosti, str. 4. [on-line]. [cit. 2010-12-27] http://www.cez.cz/edee/content/file/investori/informacni-

povinnost-emitenta/2008-10/vnitrni-informace-cez-169-2008.pdf 

http://www.skoda-auto.cz/company/cze/career/students/Pages/chanceforstudents.aspx
http://www.skoda-auto.cz/company/cze/career/students/Pages/chanceforstudents.aspx
http://www.moravia-steel.cz/jobd/A7E075DC60CFCCB4C125708A004C24C7
http://www.moravia-steel.cz/jobd/A7E075DC60CFCCB4C125708A004C24C7
http://www.cez.cz/edee/content/file/investori/informacni-povinnost-emitenta/2008-10/vnitrni-informace-cez-169-2008.pdf
http://www.cez.cz/edee/content/file/investori/informacni-povinnost-emitenta/2008-10/vnitrni-informace-cez-169-2008.pdf
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Tabulka 7 Shrnutí výsledků ve skupině studenti a absolventi 

Kategorie 
Celkem 
všechny 

Celkem 
velké 

Celkem 
ryze 

české 
 Kategorie 

Celkem 
všechny 

Celkem 
velké 

Celkem 
ryze 

české 

vzdělávání 8 8 0  soutěže 5 4 1 

kariéra 7 7 0      

Zdroj: Stránky zkoumaných firem 

5.5.5 Akcionáři 

Tato skupina byla nazvána akcionáři, protoţe sdělení určená vlastníkům byla nalezena 

pouze na stránkách akciových společností, coţ je vcelku pochopitelné. Vzhledem 

k tomu, ţe na stránkách ryze českých firem ţádné sdělení nalezeno nebylo (všechny 

mají vcelku malý počet akcií na jméno), dále se budu zabývat pouze velkými českými 

firmami – akciovými společnostmi, kterých je v průzkumu osm. Respektive opomenu 

i firmu Agrofert, která má jediného akcionáře – fyzickou osobu. Všech sedm z těchto 

firem obsahuje na svých stránkách všeobecné prohlášení určené akcionářům. Ani v této 

oblasti se tedy české firmy od svých zahraničních protějšků neliší. Čtyři ze společností 

se hlásí ke Kodexu správy a řízení společností OECD. 

Steurer a Konrad ve své studii upozorňují na zvláštnost, ţe „všichni stakeholdeři, kteří 

jsou v SVE méně důleţití neţ v ZE, spadají do skupiny poskytovatelů kapitálu. Některé 

z těchto odlišností mohou být vysvětleny bliţším pohledem na vlastnickou strukturu 

zkoumaných firem“
157

. A upřesňují, ţe většina z těchto firem jsou 100% dceřinné 

pobočky zahraničních společností, vlastněny jedinou fyzickou osobou nebo zcela 

v rukou státu. 

Tato studie však ukázala, ţe u zkoumaných firem (akciových společností) neměla 

vlastnická struktura (kromě vlastnictví jedinou fyzickou osobou) na důleţitost akcionářů 

vliv – relevantní zkoumané firmy na svých stránkách prohlášení vůči vlastníkům 

obsahují. 

                                 

 
157 STEURER, R., KONRAD, A., cit. 4, str. 18. 
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Stejně jako na stránkách zahraničních firem nalezneme prohlášení o transparentní 

komunikaci a zvyšování ekonomické hodnoty pro vlastníky. 

Výsledky shrnuje následující tabulka: 

Tabulka 8 Shrnutí výsledků ve skupině akcionáři 

Kategorie 
Celkem 
všechny 

Celkem 
velké 

Celkem 
ryze 

české 
 Kategorie 

Celkem 
všechny 

Celkem 
velké 

Celkem 
ryze 

české 

všeobecně 7 7 0  kodex 4 4 0 

transparentnost, 
komunikace 

4 4 0  ekonomika 5 5 0 

Zdroj: Stránky zkoumaných firem 

5.5.6 Konkurence 

Stejně jako u světových firem, ani zde nejsou sdělení určená konkurenci příliš četná. 

U velkých firem bylo nalezeno pouze u O2, které jeho Etické zásady podnikání „kromě 

jiného ... zavazují k tomu, aby... konkurenční boj vedl[o] čestně“
158

. 

Zvláštností je, ţe u této skupiny mají více sdělení na stránkách malé firmy. Vzhledem 

k tomu, ţe jsou to i tak pouze dva výroky, lze to povaţovat spíše za náhodu. Příkladem 

takového sdělení je firma TS Bohemia: „Za naprostou samozřejmost u nás povaţujeme 

korektní přístup k zákazníkům, našim prodejcům, ale i ke konkurenci a celému 

obchodnímu prostředí.“
159

 

Celkově lze ale říci, ţe firmy se sociální zodpovědnosti vůči konkurenci na svých 

stránkách příliš nevěnují. Dokazuje to i následující tabulka: 

                                 

 
158 O2: Etické zásady. [on-line]. [cit. 2010-01-15] http://www.cz.o2.com/osobni/3017-profil_spolecnosti/97299-

eticke_zasady_podnikani.html 

159 TS BOHEMIA: O nás. [on-line]. [cit. 2010-02-06] http://www.tsbohemia.cz/ 

http://www.cz.o2.com/osobni/3017-profil_spolecnosti/97299-eticke_zasady_podnikani.html
http://www.cz.o2.com/osobni/3017-profil_spolecnosti/97299-eticke_zasady_podnikani.html
http://www.tsbohemia.cz/
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Tabulka 9 Shrnutí výsledků ve skupině konkurence 

Kategorie 
Celkem 
všechny 

Celkem 
velké 

Celkem 
ryze 

české 
 Kategorie 

Celkem 
všechny 

Celkem 
velké 

Celkem 
ryze 

české 

konkurence 3 1 2      

Zdroj: Stránky zkoumaných firem 

5.5.7 Společnost 

Stejně jako u světových firem, i zde bylo moţno vypozorovat rozdělení na tři 

podskupiny: místní komunita, národní společnost a společnost jako celek. Poslední ze 

jmenovaných podskupin lze chápat buďto jako světovou (mezinárodní) společnost 

(překračující národní hranice – často v kontextu s mateřskou firmou), nebo jako 

společnost všeobecně, ve které se národní hranice neuvaţují, tedy jako „veřejnost“. 

Rozlišovat mezi těmito dvěma pojetími nemá příliš smysl. Je však vhodné si to 

uvědomit, protoţe některé výroky jsou vhodnější jen pro jeden či pouze pro druhý 

způsob chápání. 

V pojetí místní komunity se odlišuje pouze firma O2. Některá její prohlášení jsou 

pravděpodobně převzata od mateřské společnosti a místní komunitu u ní lze chápat 

spíše jako určitý region, pravděpodobně to můţe být i region Česká republika či ještě 

větší geografický celek. Po zváţení však byla tato prohlášení ponechána v podskupině 

místní komunita, protoţe národní vymezení nelze prokázat a celospolečensky tato 

prohlášení orientována nejsou. 

Některé kategorie (např. sponzoring, charita...) byly zařazeny ke všem třem nebo 

alespoň dvěma podskupinám. V tomto případě bylo postupováno takto: pokud se výrok 

týkal čistě jen místní či národní komunity nebo čistě mezinárodní společnosti či 

veřejnosti, byl přiřazen pouze k této podskupině. Pokud však bylo moţno z kontextu 

usuzovat, ţe např. výrok týkající se místní komunity lze chápat i v kontextu 

společenském, byl přiřazen ke dvěma či třem podskupinám. 
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Velké české firmy 

Nejprve tedy budou prezentovány výsledky dosaţené ve skupině velkých českých 

firem, a to nejdříve pro místní komunitu, posléze pro národní společnost a nakonec pro 

společnost všeobecně. 

Místní komunita 

Na místní úrovni se, podobně jako u velkých světových firem, české firmy zaměřují na 

aktivity v místní komunitě, tedy na prostor, kde ţijí a pracují jejich zaměstnanci, ale 

také prostor, kde ţijí lidé, které fyzická přítomnost dané firmy (její pobočky, dceřinné 

firmy...) v daném místě přímo ovlivňuje. 

Devět z desíti internetových stránek velkých českých firem obsahuje všeobecné 

prohlášení vůči místní komunitě, (pouţívány jsou také pojmy region či okolí). 

Například společnost Čepro si je „vědoma své odpovědnosti ... vůči ... občanům v 

regionech, kde působí“
160

. U firmy Foxconn, u které nebylo takovéto sdělení nalezeno, 

je však z mnoha konkrétních aktivit jasné, ţe pro místní komunitu „dýchá“, na jejích 

stránkách jsou dvě záloţky dokonce věnovány pouze propagaci regionů Pardubice a 

Kutná Hora, bez jakékoliv akcentované souvislosti s firmou. Lze tedy říci, ţe pro 

všechny firmy má místní komunita velkou důleţitost, kterou na svých stránkách 

i náleţitě prezentují. Důleţitá je i spolupráce s místní komunitou, a to především 

prostřednictvím jejích představitelů. 

Velkou důleţitost má v místní komunitě charita a sponzoring (charita je chápána spíše 

sociálně, sponzoring sportovně a kulturně, nicméně tyto pojmy nelze vţdy oddělit a 

u mnoha firem se prolínají). Některé firmy prezentují své charitativní zaměření v místní 

komunitě všeobecně („RWE spatřuje svou zvláštní odpovědnost v podpoře 

společenského rozvoje zejména na regionální a lokální úrovni … iniciativami ... 

                                 

 
160 ČEPRO: Magazín 2008/2. [on-line]. [cit. 2010-01-19] 

http://www.ceproas.cz/miranda2/export/sites/intranet/sys/Magazin/magazin_web-2-08.pdf 

http://www.ceproas.cz/miranda2/export/sites/intranet/sys/Magazin/magazin_web-2-08.pdf
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v sociální... oblasti.“
161

). Jiné představují konkrétní sociální projekty v regionu, podporu 

místních neziskových organizací či nemocnic, atd. 

Vzhledem k tomu, ţe na místní úrovni se firmy zabývají charitou dost detailně, byly 

ještě vyčleněny kategorie zdraví (podpora zdravotnictví či zdraví obyvatel v okolí), 

volnočasových aktivit dětí. (Na úrovni národní společnosti a veřejnosti jiţ tyto kategorie 

zahrnuty nebyly, coţ neznamená, ţe by ţádná sdělení neexistovala, ale spíše by tyto 

kategorie nebyly dominantní. Sdělení byla zahrnuta pod kategorii charita). 

Pro sponzoring platí podobné závěry jako pro charitu: byla nalezena všeobecná 

prohlášení o sponzoringu v místní komunitě i konkrétní aktivity. Pro získání představy 

o hlavních pilířích sponzoringu byly vytvořeny navíc kategorie sport a kultura. Toto 

detailnější členění znovu nebylo na úrovni národní společnosti a veřejnosti pouţito.  

Naopak ve všech třech podskupinách společnosti bylo zvlášť vymezeno vzdělávání. 

V této souvislosti se totiţ nejedná pouze o výroky související se sponzorstvím škol, ale 

také provozování škol vlastních či pořádání vzdělávacích programů. Na úrovni místní 

komunity tak například Škoda zřídila vlastní odborné učiliště, firma Agrofert 

(respektive Synthesia) vybavuje učebny v okolí výpočetní technikou a firma Unipetrol 

vzdělává mládeţ v ekologii. 

Problematice ţivotního prostředí na úrovni celospolečenské je v tomto výzkumu 

věnována celá skupina – ţivotní prostředí je bráno jako jeden stakeholder. Přesto se 

v průběhu výzkumu ukázalo být vhodné pod místní komunitu ještě zařadit i kategorii 

ekologie. Tématika ţivotního prostředí v bezprostředním okolí firmy je totiţ pro firmy 

velmi důleţitá. Vystihuje to sdělení o Třineckých ţelezárnách - dceřinné společnosti 

firmy Moravia Steel: „Snahou TŢ je neustále sniţovat ekologickou zátěţ ve svém okolí. 

Dlouhodobá koncepční práce v této oblasti se postupně pozitivně projevuje v okolní 

                                 

 
161 RWE: Kodex chování. [on-line]. [cit. 2009-12-28] http://www.rwe.cz/cs/o-nas/dodavatele/kodex.html 

http://www.rwe.cz/cs/o-nas/dodavatele/kodex.html
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krajině.“
162

 Významné je rovněţ téma revitalizace, rekultivace a sanace vztaţené 

k místní komunitě. 

Dalšími kategoriemi, kterým se firmy v místních komunitách věnují, jsou rozvoj, 

ekonomika (ekonomický přínos místní komunitě) a pracovní místa. Tato témata jsou 

úzce spjata. Rozvoj však nemusí být chápán pouze přísně ekonomicky a zmínka o počtu 

pracovních míst byla zařazena i do kategorie ekonomika pouze v případě, ţe společnost 

akcentovala přínos těchto míst pro komunitu. Nejvíce se tedy firmy věnují pracovním 

místům (protoţe zde stačilo sdělení, kolik lidí je v dané komunitě v dané firmě 

zaměstnáno). Celkově však lze říci, ţe tato tématika má v místní komunitě značnou 

důleţitost. 

Téma transparentnosti a komunikace není ve vztaţení k místní úrovni příliš časté, 

zastoupeno je spíše na úrovni veřejnosti. Pouze Škoda uvádí téma morálky, ztělesněné 

Kodexem chování ve Škoda Auto, i na místní úrovni. Ostatní firmy se morálkou 

zabývají spíše na celospolečenské úrovni. 

Národní společnost 

Rovněţ na národní úrovni jsou prohlášení českých firem velmi blízká těm světovým. 

Jedná se o národní zájmy – tedy znovu hlavně sponzoring (včetně vzdělávání) a charitu.  

Všeobecná prohlášení odpovědnosti vůči národní komunitě byla nalezena u šesti firem, 

ostatní firmy se zaměřují spíše na konkrétní příklady zodpovědnosti. Odpovědnost vůči 

národní společnosti vyjadřuje rovněţ téma odpovědný partner, tyto dvě kategorie se 

částečně prolínají.  

Velmi silně zaznívá na národní úrovni téma vzdělávání, které bylo nalezeno u všech 

zkoumaných velkých českých firem (znovu má tři podoby – vlastní škola, sponzoring 

školství, vzdělávací národní projekty). Stejně jako u místní komunity jsou velmi 

                                 

 
162 MORAVIA STEEL: Ţivotní prostředí. [on-line]. [cit. 2010-01-10]  http://www.moravia-

steel.cz/oskd/FA06467ECB705233C125707C001D3206 

http://www.moravia-steel.cz/oskd/FA06467ECB705233C125707C001D3206
http://www.moravia-steel.cz/oskd/FA06467ECB705233C125707C001D3206
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důleţitá témata sponzoring a charita. Rovněţ zde jsou zahrnuta témata jako je 

ekonomika, rozvoj, pracovní místa.  

Celkem ve čtyřech případech byla nalezena společnost jako plátce daní. Svůj přínos 

shrnuje Agrofert následovně: „Velmi si zakládáme na skutečnosti, ţe AGROFERT 

HOLDING, a.s. má své sídlo v České republice. Nekonsolidované trţby hlavních 

společností skupiny jsou odhadovány pro rok 2007 na 111 mld. Kč, z čehoţ je zřejmé, ţe 

částka, kterou přispívá naše společnost a.s. do českého státního rozpočtu, rozhodně není 

nepatrná.“
163

 Hypotézu H1f je tedy moţno potvrdit pouze z části – firma jako 

zaměstnavatel je pro velké české společnosti důleţité téma (kromě firmy Čepro se jím 

nějakým způsobem – alespoň vyčíslením počtu pracovních míst – zabývají všechny 

firmy), ale zdůrazňování platby daní do státního rozpočtu ČR bylo nalezeno pouze 

u čtyř z desíti zkoumaných firem. 

Stejně jako u místní komunity je téma morálky spíše okrajovou záleţitostí, která zazní 

silněji aţ na celospolečenské úrovni. Transparentnost a komunikace jiţ začíná být 

tématem důleţitějším (hlavně díky závazkům informovat pravdivě státní úřady), 

nejsilněji ale znovu rezonuje na úrovni celospolečenské. 

Kategorie spolupráce, která se objevila na místní úrovni, byla zde zahrnuta pod skupinu 

vláda (viz níţe), ţivotní prostředí nebylo v národním kontextu vyčleněno zvlášť a lze je 

dohledat u skupiny ţivotní prostředí. Lze tedy říci, ţe z výzkumu národní společnosti 

vyšly velmi podobné kategorie jako na úrovni místní, jsou pouze vztaţené k národnímu 

celku. 

                                 

 
163 AGROFERT: Reakce na reportáţ ČT "Daňové ráje", tisková zpráva z 3. 3. 2008. [on-line]. [cit. 2010-01-01] 

http://www.Agrofert.cz/index.php?_core_cnt_SetActiveContent=13646 

http://www.agrofert.cz/index.php?_core_cnt_SetActiveContent=13646
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Společnost 

Všeobecná prohlášení vztahující se ke společnosti nalezneme u osmi firem, jde zde 

o „vytváření dlouhodobě dobrých vztahů s veřejností“
164

, nebo také o odpovědné 

podnikání, odpovědnost za společnost atd. Zbývající dvě firmy uvádějí všeobecné 

prohlášení na místní úrovni, takţe lze říci, ţe celkově se s tématem odpovědnosti vůči 

společnosti vyrovnala na svých stránkách kaţdá ze zkoumaných velkých českých firem.  

Nevíce ze všech tří úrovní skupin společnosti je zde zastoupena transparentnost a 

komunikace. Například společnost ČEZ prohlašuje, ţe „skupina ČEZ ctí od počátku své 

existence zásadu transparentnosti“
165

. 

Na úrovni veřejnosti má rovněţ velký význam kategorie morálka, která však byla 

zařazena do všeobecných prohlášení a popsána jiţ výše. 

Společnosti rovněţ prezentují své přínosy vědě, výzkumu a vývoji a také vzdělávání. 

Sedm firem se zmiňuje rovněţ o osvětě veřejnosti (nebyla zde zahrnuta osvěta mezi 

zaměstnanci), zaměřující se na témata, která se přímo týkají oboru podnikání dané firmy 

(Škoda – bezpečnost, RWE – šetření energií, Agrofert – hnojení atp.). V podskupině 

společnost jsou na stránkách i sdělení týkající se charity a sponzoringu na mezinárodní 

či celospolečenské úrovni. V této podskupině byla znovu nalezena i kategorie 

odpovědný partner. Také se zde objevují témata ekonomiky, rozvoje a pracovních míst, 

tentokrát na celospolečenské úrovni. 

Na rozdíl od světových firem zde příliš nezaznívají lidská práva – hlásí se k nim pouze 

ty firmy, které vycházejí z iniciativy OSN Global Compact (viz výše). 

Podstatným rozdílem oproti světovým firmám je rovněţ fakt, ţe na českých stránkách 

vlastně nenajdeme mnoho sdělení, ve kterých by sociální zodpovědnost vůči společnosti 

byla propojena s výrobkem či sluţbou dané firmy. Snider, Hill a Martin takové sdělení 

                                 

 
164 AGROFERT: Zelená zpráva, str. 10. [on-line]. [cit. 2010-01-01] 

http://www.Agrofert.cz/_cms_/_files/1120/zelena%20zprava%202008.pdf 

165 ČEZ: Zpráva o zodpovědnosti. [on-line]. [cit. 2009-12-27] http://www.cez.cz/edee/content/file/investori/informacni-povinnost-

emitenta/2008-10/vnitrni-informace-cez-169-2008.pdf 

http://www.agrofert.cz/_cms_/_files/1120/zelena%20zprava%202008.pdf
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ilustrují na případu farmaceutické firmy Bristol Myers Squibb, která chce přispět 

k celkovému zlepšení zdravotní péče ve společnosti. Pokud bychom měli pouţít český 

příklad uvedený do absurdity, bylo by to Baťovo „obouvat svět“ převedeno ale do 

podoby „zajistit všem důstojné a zdravé obutí“. Tato kategorie byla nazvána kvalita 

ţivota (má demonstrovat zlepšení kvality ţivota díky výrobku či sluţbě firmy) a nejlépe 

ji vystihuje firma Panasonic, která na svých stránkách uvádí: „základy jsou patrné jiţ ve 

firemní filozofii Konosukeho Matsushity, který byl přesvědčen, ţe na počátku 

skutečného úspěchu vţdy stojí nápad pro zlepšení kvality kaţdodenního ţivota lidí.“
166

 

Ryze české firmy 

Ryze české firmy na svých stránkách nemají ani příliš mnoho sdělení adresovaných 

společnosti. Na místní úrovni dominuje se třemi výskyty téma spolupráce, dvě firmy se 

zabývají transparentností a komunikací.  

Na národní úrovni tři firmy informují o své podpoře vzdělávání a ekonomickém přínosu. 

Zmíněny jsou i kategorie lidské zdroje a sponzoring. 

Na úrovni celospolečenské je nejvíce zastoupeno téma výzkumu a vývoje a kategorie 

ekonomika. 

Shrnutí 

U velkých firem jsou na místní úrovni nejdůleţitější témata týkající se místní komunity, 

to je témata související se sponzoringem, charitou, vzděláváním, ekonomickým 

přínosem pro komunitu a také ţivotní prostředí. Často se zde uvádí konkrétní aktivity, 

které probíhají v konkrétní místní komunitě. Sdělení adresovaná národní společnosti 

jsou velmi podobná jako na úrovni místních komunit, jen jsou orientována na národní 

společnost. Na úrovni celospolečenské přibývají na významu témata jako jsou morálka, 

transparentnost a komunikace, věda a výzkum, tedy témata abstraktnější nebo 

celospolečensky orientovaná. Na rozdíl od světových firem je tématika lidských práv 

                                 

 
166 PANASONIC: Ideas for life. [on-line]. [cit. 2010-02-28]  http://www.panasonic.cz/onas_spolecnost_ifl.aspx 

http://www.panasonic.cz/onas_spolecnost_ifl.aspx


- 91 - 

 

spíše potlačena v pozadí, a to zcela v souladu se závěrem výzkumu Steurera a Konrada 

v SVE (viz kapitola 4.2). Firmy rovněţ nepropojují své výrobky a sluţby se zvýšením 

kvality ţivota svých stakeholderů. 

Protoţe se některé kategorie „tříští“ mezi tři úrovně skupiny společnost, byla ještě 

vytvořena speciální tabulka (viz list společnost_celkovy_prehled), která u kaţdé 

opakující se kategorie ze skupiny společnost přiřadila dané firmě hodnotu 1 nebo 0, 

podle toho, jestli se daný fenomén objevuje alespoň v jedné z podskupin místní 

komunita – národní společnost – společnost.  

Dle této tabulky je mezi velkými firmami jednoznačně nejfrekventovanějším tématem 

charita, sponzoring a vzdělávání, v těsném závěsu následují transparentnost, ekonomika 

a pracovní místa. U firem malých je to ekonomika a spolupráce, na druhém místě pak 

vzdělávání a sponzoring (zde by bylo zajímavé na velkém vzorku firem ověřit hypotézu, 

zda ryze české malé firmy upřednostňují sponzoring před charitou...).  

Byla tedy potvrzena hypotéza H1e – velký důraz na sponzoring a na charitu. Hypotéza 

H1f byla potvrzena pouze z části – firma jako zaměstnavatel je vcelku důleţité téma, 

nicméně firma jako plátce daní není tolik podstatnou kategorií. 

Výsledky shrnuje následující tabulka: 
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Tabulka 10 Shrnutí výsledků ve skupině společnost 

Kategorie 
Celkem 
všechny 

Celkem 
velké 

Celkem 
ryze 

české 
 Kategorie 

Celkem 
všechny 

Celkem 
velké 

Celkem 
ryze 

české 

MK – všeobecně 9 9 0  NS – daně 5 4 1 

MK – 
transparentnost, 
komunikace 

6 4 2  
NS – lidské zdroje, 
pracovní místa 

10 8 2 

MK – morálka 1 1 0  NS – rozvoj 6 6 0 

MK – spolupráce 11 8 3  NS – vzdělávání 13 10 3 

MK – charita 9 9 0  NS – sponzoring 9 7 2 

MK – kultura 9 8 1  NS – charita 9 8 1 

MK – sponzoring 8 8 0  S – všeobecně 8 8 0 

MK – sport 8 8 0  
S – odpovědný 
partner 

6 5 1 

MK – zdraví 8 8 0  
S – transparentnost, 
komunikace 

11 9 2 

MK – ekonomika 7 7 0  S – ekonomika 12 8 4 

MK – rozvoj 7 7 0  
S – lidské zdroje, 
pracovní místa 

9 7 2 

MK – lidské zdroje, 
pracovní místa 

10 9 1  S – rozvoj 6 5 1 

MK – ekologie 9 9 0  S – charita 9 8 1 

MK – revitalizace, 
rekultivace, sanace 

8 8 0  S – sponzoring 9 7 2 

MK – vzdělávání 9 9 0  S – osvěta 7 7 0 

MK – volnočasové 
aktivity dětí 

7 7 0  S – vzdělávání 9 7 2 

NS – všeobecně 6 6 0  S – lidská práva 4 4 0 

NS – odpovědný 
partner 

6 5 1  
S – věda, výzkum a 
vývoj 

13 9 4 

NS – morálka 2 2 0  S – kvalita života 4 3 1 

NS – 
transparentnost, 
komunikace 

6 5 1  
S – světové dohody 
– lidská práva 

4 4 0 

NS – ekonomika 12 9 3      

Zdroj: Stránky zkoumaných firem 

MK = místní komunita, NS = národní společnost, S = společnost 
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Výsledky si také lze prohlédnout na následující skupině grafů, které byly, na rozdíl od 

výše uvedené tabulky, rozděleny do jednotlivých podskupin. Pro místní komunitu 

vypadá graf takto: 

Graf 5 Shrnutí výsledků ve skupině místní komunita 

Zdroj: Stránky zkoumaných firem 

Rozloţení výskytů sdělení ve skupině národní společnost ukazuje tento graf: 

Graf 6 Shrnutí výsledků ve skupině národní společnost  

Zdroj: Stránky zkoumaných firem 
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Poslední graf ve skupině ukazuje výsledky pro společnost ve smyslu „veřejnost“ či 

„svět“: 

Graf  7 Shrnutí výsledků ve skupině společnost 

Zdroj: Stránky zkoumaných firem 

5.5.8 Další skupiny stakeholderů 

Na základě doporučení Ronalda Hilla,
167

 jednoho z autorů původního výzkumu, nebyly 

výroky nalezené v tomto výzkumu přiřazovány jeho osnově stakeholderů, ale byla 

vytvořena osnova zcela nová tak, aby co nejlépe odpovídala českým podmínkám. 

(Samozřejmě, ţe hlavní skupiny stakeholderů jsou obdobné, ale důleţitý byl záměr 

ponechat moţnost vytvořit skupinu zcela novou či výroky jinak seskupit, pokud by to 

lépe odpovídalo.) 

Díky tomu vzniklo ještě několik následujících skupin stakeholderů. Těmto skupinám se 

nebudu věnovat tak detailně, protoţe zde nelze příliš srovnávat se světovým výzkumem  

z kapitoly 4.1.1. Na druhé straně zde jsou zmíněny, aby obraz českého CSR byl 

dokreslen do konce. Bylo zde však jiţ upuštěno od dělení na podkapitoly velké české 

firmy a ryze české firmy. Pokud je mezi nimi rozdíl, je to uvedeno přímo v textu. 

                                 

 
167 HILL, R. P.: Email ze dne 21. 11. 2008 
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Vláda 

Významným stakeholderem, který z výzkumu vyplynul, je vláda a její regulace. Tato 

skupina stakeholderů byla pojata velmi široce a pojem „vláda“ zastupuje vše od místní 

správy a samosprávy, přes státní správu, zákonodárnou a výkonnou moc ČR aţ po 

zákonodárství Evropské unie. Je to tedy jakýkoliv orgán, který má právo firmu ovlivnit 

svými zákonnými rozhodnutími. 

Ve výzkumu Snidera, Hilla a Martina z kapitoly 4.1.1 takovouto skupinu stakeholderů 

vůbec nenalezneme. To můţe být způsobeno dvěma důvody: zaprvé firmy opravdu 

tématiku dodrţování zákonů na svých stránkách neřeší, nebo zadruhé autoři výzkumu 

tyto věty nepovaţují za součást konceptu CSR, protoţe CSR je všeobecně chápáno 

v kontextu s dimenzí dobrovolnosti (viz Alexander Dalshrud, kap. 2.1). Pro první pojetí 

hovoří Steurer a Konrad (kap. 4.2), kteří ve svém výzkumu uvádí, ţe CSR (respektive 

CR – corporate responsibility) ve střední a východní Evropě „je často chápáno jako 

dodrţování existujících předpisů...Tato interpretace se jasně odlišuje od chápání CR 

v západní Evropě, které zdůrazňuje, ţe související aktivity jdou zcela dobrovolně za 

hranici zákonných poţadavků.“
168

 

Pro české firmy je dodrţování zákonů skutečně důleţitým tématem – zabývá se jím 10 

velkých a 4 ryze české firmy. Všech deset velkých českých firem také zmiňuje 

dodrţování zákonů EU a devět z nich prezentuje také skutečnost, ţe v plnění poţadavků 

jdou nad rámec zákona. Některé firmy zase zdůrazňují fakt, ţe svými postupy či 

výrobky umoţňují dodrţování legislativy i svým zákazníkům, nebo je k tomu nabádají. 

Tímto souborem kategorií byla potvrzena hypotéza H1g. 

Dalšími kategoriemi související s touto skupinou stakeholderů jsou spolupráce a 

partnerství. Dvě ze zkoumaných firem rovněţ na stránkách deklarují svoji politickou 

neutrálnost. Výsledky shrnuje následující tabulka: 

                                 

 

168
 STEURER, R., KONRAD, A., cit. 4, str. 4.  
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Tabulka 11 Shrnutí výsledků ve skupině vláda 

Kategorie 
Celkem 
všechny 

Celkem 
velké 

Celkem 
ryze 

české 
 Kategorie 

Celkem 
všechny 

Celkem 
velké 

Celkem 
ryze 

české 

dodržování zákonů 
– všeobecně 

14 10 4  
dodržování 
zákonů – 
zákazníci 

4 2 2 

dodržování zákonů 
– EU 

11 10 1  
spolupráce a 
partnerství 

12 8 4 

dodržování zákonů 
– nad rámec zákona 

9 9 0  
politická 
neutrálnost 

2 2 0 

 Zdroj: Stránky zkoumaných firem 

Výsledky lze názorně vidět také na následujícím grafu: 

Graf 8 Shrnutí výsledků ve skupině vláda  

Zdroj: Stránky zkoumaných firem 

Obchodní partneři 

Obchodními partnery myslíme firmy na obou stranách obchodního, respektive 

výrobního, řetězce dané firmy, tedy hlavně dodavatele a odběratele, ale i zákazníky - 

podnikatele. Polovina ze zkoumaných firem na svých stránkách obsahuje nějaké 

všeobecné prohlášení. Například pro firmu Škoda je klíčové „úsilí o rozvíjení dobrého 

jména, důvěryhodnosti a spolehlivosti u obchodních partnerů...“
169

. 

                                 

 
169 ŠKODA: Výroční zpráva 2008, str. 25. [on-line]. [cit. 2009-12-04]  

skoda/firma/udrzitelny_rozvoj/ekonomicka_oblast/vyrocni_zprava_pdf  
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Dalším třem kategoriím, které byly ve skupině obchodní partneři nalezeny, se věnují 

pouze velké české firmy, a to zhruba polovina z nich. Jsou to transparentnost a 

komunikace („Podporujeme výměnu informací a otevřený dialog [s] dodavateli...“
170

), 

morálka (většinou je vyjádřena nějakým kodexem, ve kterém je buď explicitně 

vyjádřeno jeho dodrţování vůči obchodním partnerům, nebo je morální postoj vůči nim 

vyjádřen nepřímo – nárokem, aby i oni sami tento kodex dodrţovali) a ekonomika (tuto 

kategorii snad nejlépe vyjadřuje firma Agrofert: „Jsme se zemědělci na jedné lodi a 

máme zájem, aby prosperovali, protoţe pak budeme prosperovat také.“
171

). 

Specifickou kategorií je „odpovědný partner“. Tato vyjadřuje všechna sdělení, ve 

kterých firmy vůči svým obchodním partnerům vymezují své poţadavky. Tato kategorie 

tedy není v první řadě určena obchodním partnerům samotným, ale spíše ostatním 

stakeholderům, kterým má demonstrovat, ţe zkoumaná firma je odpovědná i tím, ţe 

poţaduje zodpovědné chování i po svých partnerech. Po úvaze však nakonec byla tato 

kategorie ponechána u skupiny stakeholderů obchodní partneři, přestoţe by se moţná 

hodila spíše do oblasti skupiny všeobecná prohlášení. 

Jako perličku na závěr lze uvést, ţe firma RWE pro své dodavatele zřídila 

i ombudsmana. Výsledky jsou opět v následující tabulce: 

                                 

 
170 FOXCONN: Evironmentální politika, str. 1. [on-line]. [cit. 2010-01-08]   http://www.foxconn.cz/doc/politika_EMS_CZ_EN.pdf 

171 BOUMA, D.: Rozhovor s generálním ředitelem akciové společnosti Agrofert Ing. Andrejem Babišem. Agrofert news 2004/1, str. 

1. [on-line]. [cit. 2010-01-01]  http://www.Agrofert.cz/_cms_/_files/1122/agfnews_01.pdf 

http://www.foxconn.cz/doc/politika_EMS_CZ_EN.pdf
http://www.agrofert.cz/_cms_/_files/1122/agfnews_01.pdf
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Tabulka 12 Shrnutí výsledků ve skupině obchodní partneři 

Kategorie 
Celkem 
všechny 

Celkem 
velké 

Celkem 
ryze 

české 
 Kategorie 

Celkem 
všechny 

Celkem 
velké 

Celkem 
ryze 

české 

všeobecně 10 7 3  
odpovědný 
partner 

8 7 1 

ekonomika 5 5 0  morálka 5 5 0 

transparentnost, 
komunikace 

6 6 0  ombudsman 1 1 0 

Zdroj: Stránky zkoumaných firem 

Graf, který shrnuje výsledky ve skupině obchodní partneři vypadá následovně: 

Graf  9 Shrnutí výsledků ve skupině obchodní partneři 
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Zdroj: Stránky zkoumaných firem 

Handicapovaní 

Překvapivě relativně významnou skupinou stakeholderů je i skupina handicapovaní. 

Převáţně zahrnuje tělesně a duševně postiţené. Přestoţe bylo moţno ji rozčlenit mezi 

různé jiné skupiny a kategorie (společnost – charita a sponzoring, zaměstnanci – 

znevýhodnění), byla zároveň vyčleněna i zvlášť, protoţe některá sdělení jdou ještě nad 

rámec těchto kategorií. 

Je to například kategorie zvýhodnění, v rámci které najdeme pět výroků cenového 

zvýhodnění handicapovaných občanů. Společnosti také prezentují svou snahu nabídnout 

ještě více neţ dobrou cenu. Tato kategorie byla nazvána přívětivé prostředí, protoţe 
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vyjadřuje angaţovanost firem ve vytváření prostředí k ţivotu, které bude přívětivé i pro 

handicapované. Je to například moţnost hovoru pro neslyšící (O2),
172

 speciální 

informační a asistenční servis pro vozíčkáře (RWE),
173

 navigační systém pro nevidomé 

(Iguassu)
174

 a mnohé další. 

V kategorii charita a sponzoring nalezneme rovněţ výroky týkající se 

handicapovaných. Šest firem také nabízí handicapovaným svá pracovní místa (kategorie 

znevýhodnění ve skupině zaměstnanci navíc obsahuje i prohlášení o nediskriminaci 

znevýhodněných bez explicitního uvedení poskytnutí pracovních míst handicapovaným; 

navíc můţe být chápána šířeji). Výsledky shrnuje následující tabulka:  

Tabulka 13 Shrnutí výsledků ve skupině handicapovaní 

Kategorie 
Celkem 
všechny 

Celkem 
velké 

Celkem 
ryze 

české 
 Kategorie 

Celkem 
všechny 

Celkem 
velké 

Celkem 
ryze 

české 

pracovní místa 6 5 1  přívětivé prostředí 10 6 4 

sponzoring 4 4 0  zvýhodnění 5 5 0 

charita 8 8 0      

Zdroj: Stránky zkoumaných firem

                                 

 
172 O2: Zpráva o CSR 2008. [on-line]. [cit. 2010-01-15] http://www.virtual-zoom.cz/o2_katalog/astron0809.html 

173 RWE: Výroční zpráva 2008. [on-line]. [cit. 2009-12-29] http://www.rwe.cz/cs/press-centrum/vyrocni_zpravy/rwe-tg/index.html 

174 HN.IHNED.CZ: Evropská vesmírná agentura má práci i pro tuzemské firmy. Ze stránek press firmy Iguassu [on-line]. [cit. 2010-
02-04] http://www.iguassu.cz/press/hn_2006-03-16.pdf 
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Graficky lze výsledky ve skupině handicapovaní znázornit takto: 

Graf  10 Shrnutí výsledků ve skupině handicapovaní 
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Zdroj: Stránky zkoumaných firem 

Neziskové organizace 

Snider, Hill a Martin (kap. 4.1.1) o nestátních neziskových organizacích (dále NNO) 

vůbec nemluví, pravděpodobně je přiřadili celkově ke společnosti. Naopak Steurer a 

Konrad (kap. 4.2) upozorňují, ţe občanská společnost zastoupená takzvaným třetím 

sektorem (tedy NNO) chápe v SVE firmy jinak – spíše jako „zdroj financování“
175

. 

Naproti tomu v západní Evropě jsou pro NNO firmy „terčem kritického aktivismu“
176

. 

Přesně podle tohoto předpokladu jsou výroky zaměřeny spíše na charitu a sponzoring 

NNO. Kategorie byly proto rozděleny na sociální a environmentální NNO a 

dobrovolnickou práci zaměstnanců v NNO a výroky v nich souvisejí spíše 

s vyjmenováním konkrétních NNO, které firmy podporují. Pouze Foxconn a O2 (znovu 

představitelé Global Compact!!) uvádějí všeobecnější výrok, ţe podporují otevřenou 

výměnu informací a dialog
177

 (resp. výměnu informací a otevřený dialog pro 

                                 

 
175 UNDP: Baseline Study on CSR Practices in the New EU Member States and Candidate Countries. In: STEURER, R., KONRAD, 

A., cit. 4, str. 5. 

176 STEURER, R., KONRAD, A., cit. 4, str. 5.  

177 O2: Ţivotní prostředí. [on-line]. [cit. 2010-01-15] http://www.cz.o2.com/osobni/104001-zivotni_prostredi/ 
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Foxconn
178

) mezi různými skupinami stakeholderů, v rámci nichţ jmenují i ekologické 

organizace. 

Pokud se na spolupráci s neziskovým sektorem podíváme ještě v kontextu s výroky 

v kategorii charita vidíme, ţe v souladu s výsledky Trnkové (kap. 4.3) je spolupráce 

s neziskovým sektorem důleţitou součástí CSR firem. Výsledky pro skupinu NNO 

shrnuje následující tabulka: 

Tabulka 14 Shrnutí výsledků ve skupině NNO 

Kategorie 
Celkem 
všechny 

Celkem 
velké 

Celkem 
ryze 

české 
 Kategorie 

Celkem 
všechny 

Celkem 
velké 

Celkem 
ryze 

české 

životní prostředí 5 4 1  sociální oblast 9 8 1 

dobrovolná práce 3 3 0      

Zdroj: Stránky zkoumaných firem 

Média 

Média jsou samozřejmě důleţitým stakeholderem, protoţe reflektují veškeré chování 

firem v oblasti CSR (a nejen to). Nicméně vytvořit skupinu sdělení určených médiím je 

téměř nemoţné – mnoho firem má na svých stránkách sekci pro média, kde uveřejňuje 

své tiskové zprávy, novinky atd. Na druhé straně informace, které zde podávají, se 

vlastně týkají všech uvedených kategorií v tomto výzkumu. Lze říci, ţe médiím jsou 

určena vlastně všechna CSR sdělení, která na stránkách nalezneme. Proto se výzkum 

soustředil pouze na ty výroky, které se o médiích přímo zmiňují. Na stránkách byly 

nalezeny pouze dva, které by se asi nejvíce hodily do kategorie transparentnost. 

Ukazuje to následující tabulka:  

                                 

 
178 Foxconn: Politika ţivotního prostředí. [on-line]. [cit. 2009-01-08] http://www.foxconn.cz/doc/politika_EMS_CZ_EN.pdf 
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Tabulka 15 Shrnutí výsledků ve skupině média 

Kategorie 
Celkem 
všechny 

Celkem 
velké 

Celkem 
ryze 

české 
 Kategorie 

Celkem 
všechny 

Celkem 
velké 

Celkem 
ryze 

české 

transparentnost, 
komunikace 

2 2 0      

Zdroj: Stránky zkoumaných firem 

Děti 

Okrajovou skupinou stakeholderů jsou děti. I jim jsou určena či o nich pojednávají 

mnohá sdělení. Adresáty tak mohou být nejen děti samotné (jako současní či budoucí 

zákazníci, budoucí zaměstnanci, veřejnost...), ale i jejich rodiče. Najdeme tak 

internetové stránky přímo pro děti (např. www.skodahrou.cz), internetové časopisy, 

vzdělávací soutěţe apod. Výroky byly ale tříděny spíše z hlediska, které by mohlo 

zajímat dospělé stakeholdery – bezpečnost a zdraví dětí, ţivotní prostředí a vzdělávání.  

Pedagogové 

Pět z velkých českých firem se nespokojilo pouze s výroky o vzdělávání dětí, ale jde 

ještě dál – k pomoci učitelům při vzdělávání tvorbou metodik, vzdělávacích pomůcek a 

jejich vzděláváním. 

Výsledky pro skupiny děti a pedagogové byly shrnuty do následující tabulky: 

Tabulka 16 Shrnutí výsledků ve skupinách děti a pedagogové 

Kategorie 
Celkem 
všechny 

Celkem 
velké 

Celkem 
ryze 

české 
 Kategorie 

Celkem 
všechny 

Celkem 
velké 

Celkem 
ryze 

české 

děti – 
bezpečnost, 
zdraví 

6 6 0  děti – vzdělávání 7 7 0 

děti – životní 
prostředí 

3 3 0  
pedagogové – 
vzdělávání, metodiky 

5 5 0 

Zdroj: Stránky zkoumaných firem 

http://www.skodahrou.cz/
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Testy a certifikáty 

Tato skupina není zvláštní skupinou stakeholderů. Má spíše ukázat přehled nejčastějších 

testů, certifikátů a ocenění, kterými firmy dosvědčují své chování v souladu 

s konceptem CSR. Konkrétně se jedná o témata kvalita (celkem 15 výskytů, většinou 

ISO 9001) a ekologie (13 výskytů, většinou ISO 140001; tato kategorie je shodná 

s kategorií ţivotní prostředí – certifikát, pouze u dvou firem byl pro ilustraci moţné šíře 

pouţit jiný certifikát), u nichţ na nějaký certifikát odkazují všechny velké české firmy. 

Následují kategorie bezpečnost (většinou OHSAS 18001), CSR (ocenění a certifikáty za 

společenskou zodpovědnost) a ocenění zodpovědných zaměstnavatelů. Výskyt těchto 

sdělení shrnuje následující tabulka: 

Tabulka 17 Shrnutí výsledků ve skupině testy a certifikáty 

Kategorie 
Celkem 
všechny 

Celkem 
velké 

Celkem 
ryze 

české 
 Kategorie 

Celkem 
všechny 

Celkem 
velké 

Celkem 
ryze 

české 

bezpečnost 8 7 1  zaměstnanci 5 5 0 

ekologie 13 10 3  CSR 5 5 0 

kvalita 15 10 5      

Zdroj: Stránky zkoumaných firem 

5.6 Doporučení pro české firmy 

Přestoţe cílem této diplomové práce bylo zrcadlit stav CSR v České republice, je 

vhodné se alespoň krátce zastavit u doporučení, která z výzkumu vzešla a která mohou 

být vhodným vodítkem pro manaţerskou praxi. Je vhodné předem upozornit, ţe celý 

výzkum, a tedy ani tato část, neměl slouţit k posouzení, která firma o sobě prezentuje 

lépe. Přesto jsou nedostatky na stránkách uváděny na konkrétních příkladech. Děje se 

tak však pro větší názornost, nikoliv jako důsledek snahy vyhodnotit dobré a špatné 

webové prezentace CSR sdělení jednotlivých firem. 

Jak bylo řečeno v kapitole 3.2.3, existují celkem čtyři způsoby prezentování CSR: 

morální prekonvencionalismus, aranţérská etika, kolektivní morální svědomí a morální 

idol. Pokud se má firma stát morálním idolem, pak musí zaprvé CSR přijmout jako 
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bytostnou součást vlastní firemní kultury a zadruhé musí svým stakeholderům dát 

zřetelně najevo, ţe je firmou zodpovědnou.  

U mnohých firem byl v tomto ohledu nalezen následující problém: Firma sice 

(pravděpodobně) je firmou společensky zodpovědnou a dokonce o svých aktivitách na 

stránkách informuje, ale nepodává ucelený obraz CSR, takţe se sdělení zodpovědného 

chování na stránkách ztrácí.  

Typickým příkladem je firma Agrofert: Na jejích stránkách se sdělení hledají jen velmi 

obtíţně. Málokterý stakeholder (snad kromě novinářů) klikne na velmi nevýrazné „PR“, 

kde si můţe stáhnout zelenou zprávu, ze které pochází většina ekologických prohlášení. 

Přímo na stránkách snad nenalezneme sdělení ţádné, téměř všechna je nutné vyhledat 

v pdf dokumentech. Přitom by firmě zjevně nedělalo problém vytvořit alespoň obsáhlou 

sekci „ţivotní prostředí“. Po podrobném prozkoumání a pročtení různých magazínů a 

zpravodajů (opět pdf) bylo nalezeno mnoho dalších sdělení, ze kterých by bylo moţno 

sestavit i stránku o společenské zodpovědnosti všeobecně. Dověděli by se tak o ní i ti 

stakeholdeři, kteří nemohou strávit dlouhé hodiny stahováním a pročítáním jednotlivých 

Agrofert magazínů. 

Částečně byl zmíněn i další problém, se kterým se potýkají firmy, které zjevně svými 

podnikatelskými aktivitami ovlivňují ţivotní prostředí, jako například Čepro či výše 

zmíněný Agrofert: Společnost uceleně prezentuje své ekologické ladění, ale na další 

části společenské zodpovědnosti uţ zapomíná. 

Některé firmy pak sekce o společenské zodpovědnosti jen špatně pojmenují. Například 

jádro společenské zodpovědnosti, ztělesněné certifikáty, politikami ochrany ţivotního 

prostředí, bezpečnosti a jakosti, se u firmy Micos nalézá v sekci „ke staţení“.  

Jiným problémem je „ignorace“ sociální zodpovědnosti úplně. Firma Ribbon svou 

společenskou zodpovědnost neprezentuje téměř vůbec. Aţ u popisu některých produktů 

nalezneme některá sdělení, která lze přiřadit k některé ze CSR kategorií výzkumu. 

Firma Ribbon je přitom autorizovaným prodejcem výrobků Toshiba, která na svých 

stránkách informuje o svém vztahu k ţivotnímu prostředí – bylo by tedy moţné část 

těchto informací převzít a pouţít je i pro firmu Ribbon. Prezentovat prodej společensky 
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zodpovědných produktů je lepší, neţ se tomuto tématu vyhnout úplně. Cipres by také 

mohl svého potenciálu na stránkách vyuţít lépe. Firma, která je specializovaná na 

filtraci a odsávání vzduchu, pomáhá ostatním firmám chránit ţivotní prostředí. To se 

však ze stránek čtenář explicitně nedozví.  

Společnosti, která by chtěla svou webovou prezentaci v oblasti CSR zlepšit, by bylo 

moţno doporučit tento postup: 

1. Seznámit se s konceptem CSR. 

2. Pročíst webové stránky jiných společensky zodpovědných firem. 

3. Vypsat si jakékoliv aktivity, které souvisí se společenskou zodpovědností firmy, 

zkusit hledat i na vlastních stránkách, zda o své zodpovědnosti jiţ firma 

neprezentuje na některých hůře vyhledatelných stránkách. 

4. Formulovat svou společenskou zodpovědnost a umístit ji na speciální stránku 

věnovanou společenské zodpovědnosti (s vhodným pojmenováním), nebo alespoň 

do jiţ existující sekce o firmě.  

I malá firma tak s minimálními náklady můţe svým stakeholderům prezentovat svou 

společenskou zodpovědnost. Vyčleněním speciálního prostoru pro problematiku CSR 

firma dává svým stakeholderům najevo svou sociální zodpovědnost „na první pohled“ – 

není totiţ tolik důleţitý počet sdělení, jako jejich přehledné umístění na správné místo. 

Zde je znovu nutné si uvědomit, ţe výše uvedený postup nemá být nabádáním 

k aranţérské etice (byť toto riziko je stále přítomno), spíše má firmy dovést do stavu 

morálního idolu. Fakt, ţe správný způsob reportingu můţe firmu dovést i k dobré praxi, 

zmiňuje ve své studii i Trnková. Ta jako jeden z důvodů následování pravidel Global 

Reporting Guidelines uvádí, ţe proces sestavování zprávy o společenské zodpovědnosti 

můţe „vést manaţery k jinému neţ ekonomickému pohledu na svou firmu a podnítit 

inovace“
179

.  

                                 

 
179 TRNKOVÁ, J., cit. 17, str. 13. 
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Trnková dále tvrdí, ţe „společenská odpovědnost také nemusí nutně znamenat vydávání 

sum peněz, spíše uvědomění si a ochotu podnikat a fungovat jinak“
180

. Krátká analýza 

pravidel CSR, kterými se firma řídí, a jejich explicitní vyjádření můţe tedy být prvním 

krokem k jejich kaţdodennímu uskutečňování. Tato opatření nemusí stát firmu mnoho 

peněz, mohou ale firmě i jejím stakeholderům přinést mnoho pozitivního. 

                                 

 
180 TRNKOVÁ, J., cit. 17, str. 24. 
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6 Závěr 

Cíl této diplomové práce, „zrcadlit“ stav CSR v českých firmách, porovnat jej se situací 

v zahraničí a formulovat doporučení pro české firmy, byl dosaţen. Z tabulek výzkumu 

i ze slovního popisu je zřejmé, na co firmy v České republice kladou důraz a které 

koncepty jim na rozdíl od jejich zahraničních protějšků nejsou vlastní. 

Nejprve je vhodné shrnout skupiny stakeholderů, které z výzkumu vyplynuly, a 

nejdůleţitější kategorie sdělení, které jim firmy adresují. Skupina všeobecná prohlášení 

obsahuje firemní hodnoty, různé etické protokoly, prohlášení o bezpečnosti a kvalitě. 

Dále se firmy zaměřují na ţivotní prostředí, které je velice širokou skupinou s mnoha 

kategoriemi výroků. Zákazníkům je určena další série výroků o sociální zodpovědnosti. 

Důleţitou skupinou stakeholderů jsou zaměstnanci. Zde zaznívají témata jako 

zaměstnanecké benefity, osobní rozvoj, bezpečnost, odměňování. V rámci této skupiny 

lze ještě vytyčit skupinu manaţeři, u nichţ je kladen důraz na vzdělávání, a studenti a 

absolventi se stejným zaměřením výroků. 

Firmy se obrací také na akcionáře a částečně i na konkurenci. Skupina stakeholderů 

společnost byla rozdělena na místní komunitu, národní společnost a veřejnost. V rámci 

první jmenované se firmy soustředí na aktivity na místní úrovni – charitu, sponzoring, 

ekologická témata, rozvoj místní komunity, vzdělávání a další. U národní společnosti 

jsou témata podobná, jen převedena na celostátní úroveň. U veřejnosti nalezneme navíc 

ještě prohlášení týkající se transparentnosti, výzkumu a vývoje a několik firem se 

věnuje i lidským právům. 

Dalšími skupinami stakeholderů jsou vláda (a jí adresovaná prohlášení o dodrţování 

zákonů a spolupráci), obchodní partneři (sdělení se týkají etického chování, 

transparentnosti, ale i zrcadlových poţadavků na partnery samotné), handicapovaní, 

neziskové organizace, média, děti a pedagogové. 

Co se týče porovnání velkých českých firem se zahraničními, vyplynulo z výzkumu, ţe 

velké české firmy v oblasti CSR (či přesněji řečeno v oblasti CSR sdělení na svých 

internetových stránkách) drţí se zahraničními krok, přesto však lze najít několik rozdílů. 
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Mohli bychom tedy říci, ţe hypotéza H1 byla spíše potvrzena. Protoţe by tento závěr 

byl příliš všeobecný, bylo vytyčeno ještě několik dílčích hypotéz, odpovědi na ně 

následují níţe: 

Hypotéza H1a nebyla potvrzena, české firmy ve zmínkách o transparentnosti protiklad 

s korupcí a podvody příliš nezmiňují. Hypotéza H1b – větší důraz na environmentální 

dimenzi – byla potvrzena. Šíře témat u této skupiny sdělení je veliká a firmy na rozdíl 

od těch zahraničních ještě hodně mluví o dekontaminaci a ozdravení ţivotního 

prostředí. Hypotéza H1c byla spíše potvrzena. Ohromný důraz je kladen na 

zaměstnanecké benefity, do popředí se dostává i bezpečnost zaměstnanců a jejich 

rozvoj. Diverzita mezi pracovníky se na stránkách objevuje, ale rovnováha pracovního a 

rodinného ţivota nehraje takovou roli jako v zahraničních firmách. Hypotéza H1d 

z velké části potvrzena nebyla. Mezinárodní rovnost platů v rámci Evropy firmy příliš 

neprezentují a naopak zdůrazňují spíše vnitrofiremní rovnost a spravedlnost 

odměňování. Pouze část hypotézy H1d, ve které se hovoří o absenci srovnání platů 

s úrovní v rozvojových zemích, byla potvrzena. Vzhledem k tomu, ţe důraz na charitu a 

sponzoring je shodně se zahraničními firmami veliký, byla potvrzena hypotéza H1e. 

Naopak hypotéza H1f byla potvrzena pouze zčásti – firmy se sice rády prezentují jako 

důleţití zaměstnavatelé, ale přispívání do státního rozpočtu jiţ není tolik důleţité. 

Konečně velký důraz na vládu a regulaci EU na stránkách českých firem potvrdil 

hypotézu H1g. 

Protoţe nebylo moţné anticipovat v hypotézách všechny shodné a rozdílné prvky ve 

sděleních velkých českých firem v porovnání s firmami světovými, je vhodné shrnout 

ještě některé další poznatky, které z výzkumu vyplynuly: 

Skupina stakeholderů zákazníci je velmi podobná u českých i u zahraničních firem – 

etické protokoly doprovázejí všeobecná prohlášení o zodpovědnosti vůči zákazníkům, 

důraz je kladen na partnerství firmy se zákazníkem a uspokojení jeho potřeb. 

V zahraničním výzkumu však nezaznělo téma ekologie ve vztahu k zákazníkovi, je ale 

moţné, ţe autoři výzkumu tato sdělení automaticky přiřazovali do skupiny ţivotní 

prostředí. Kaţdopádně je zajímavé poukázat na fakt, ţe v dnešní době jiţ české firmy 
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neprodávají pouze své výrobky a sluţby, ale i ekologický způsob jejich výroby či 

poskytování. 

Stejně jako u zahraničních firem, i české firmy se věnují svým akcionářům. Ve 

výzkumu bylo zjištěno, ţe sedm z osmi zkoumaných akciových společností ze skupiny 

nejvýznamnějších českých firem se ke svým akcionářům obracejí, coţ můţe být 

částečně v protikladu s výsledky výzkumu Steurera a Konrada, podle kterých 

poskytovatelé kapitálu příliš důleţitými stakeholdery překvapivě nejsou.  

Stejně jako ve světě adresuje několik málo českých firem svá sdělení i konkurenci 

v závazku chovat se vůči ní čestně. Shodně jako u zahraničních firem však těchto 

sdělení není příliš mnoho. 

Máme-li shrnout největší rozdíly, nalezneme je ve skupině ţivotní prostředí (důraz na 

dekontaminaci v českém prostředí), dále u zaměstnanců, kde zaměstnanecké benefity 

hrají mnohem větší roli neţ v zahraničí, na rozdíl od amerických firem není kladen 

důraz na rovnováhu pracovního a rodinného ţivota a shodně s americkými, ale na rozdíl 

od světových neamerických firem, je kladen důraz na bezpečnost zaměstnanců. V rámci 

společnosti pak české firmy nekladou explicitní důraz na lidská práva a uznávání 

příslušných dohod a všeobecná sdělení týkající zlepšení kvality ţivota v souvislosti 

s výrobky a sluţbami, které nabízejí. Toto shrnutí obsahuje také Příloha 10. 

Přehled hypotéz a jejich potvrzení je moţno nalézt v následující tabulce: 
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Tabulka 18 Přehled hypotéz diplomové práce a jejich potvrzení 

Číslo Hypotéza Potvrzena Poznámka 

H1 Obsah sdělení stakeholderům na webových 

stránkách světových a největších českých 

firem se nebude příliš lišit, protoţe v rámci 

velkých firem je jiţ CSR v ČR na dostatečně 

vysokém stupni vývoje. 

spíše ano viz níže 

H1a Pokud se bude v rámci obecných hodnot 

hovořit o transparentnosti, pak bude 

zmiňována v protikladu s korupcí a podvody. 

ne  

H1b Větší důraz bude kladen na environmentální 

dimenzi CSR (coţ však vzhledem ke 

kvalitativnímu zaměření studie bude patrné 

spíše ze šíře témat (dekontaminace a 

ozdravení ţivotního prostředí) neţ z četnosti 

výskytu, která není předmětem zkoumání). 

ano  

H1c Velký důraz bude kladen na zaměstnance; 

diverzita mezi pracovníky (jako u evropských 

a amerických firem) a rovnováha mezi 

pracovním a rodinným ţivotem (jako u 

amerických firem) však nebudou hrát takovou 

roli, do popředí se dostanou spíše 

zaměstnaneckými benefity; rozvoj 

zaměstnanců (typický i pro světové firmy) a 

jejich bezpečnost (typická pro americké 

firmy) by se měly objevit i u českých firem. 

spíše ano 

diverzita mezi pracovníky 
není dána do souvislosti s 
diverzitou trhu, bezpečnost 
není jako u amerických 
firem v souvislosti s násilím 
na pracovišti 

H1d U zaměstnanců budou firmy zdůrazňovat 

mezinárodní rovnost národních příjmů a 

úrovní platů v rámci Evropy; bude však 

chybět porovnání s rozvojovými zeměmi a 

také vnitropodnikové srovnání. 

spíše ne 

důraz na mezinárodní 
rovnost ani úroveň platů v 
rámci Evropy nenalezena, 
vnitropodnikové srovnání 
naopak ano 

H1e Vzhledem k tomu, ţe média, jakoţto 

nejdůleţitější podskupina stakeholderů podle 

vnímání firem, se soustřeďují hlavně na 

sociální pokrok vně firmy, bude kladen 

v rámci společnosti velký důraz na sponzoring 

a charitu. 

ano  

H1f V rámci společnosti se rovněţ objeví firma 

jako plátce daní a jako zaměstnavatel. 
zčásti plátce daní nikoliv 

H1g Důleţitým stakeholderem pro české firmy 

bude vláda a její regulace, a to hlavně 

regulace ze strany EU, dodrţování zákonů by 

mělo být pro české firmy důleţitým sdělením. 

ano  

H2 Malé ryze české firmy nebudou CSR zdaleka 

věnovat takovou pozornost jako firmy velké. 
ano  

Zdroj: autorka 
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Co se týče malých ryze českých firem, zde byla potvrzena hypotéza, ţe se konceptu 

CSR příliš mnoho nevěnují – některé téměř vůbec, jiné v omezeném měřítku. Tato 

skutečnost je samozřejmě způsobena i menším rozsahem webových stránek. Tyto firmy 

se spíše věnují ryze marketingovým tématům, jako je hospodárnost a kvalita. 

Z těchto závěrů lze vyvodit určitá doporučení – obzvláště týkající se malých ryze 

českých firem, ale lze je aplikovat i na firmy velké. Je vhodné revidovat své vlastní 

stránky, udělat si přehled o svých CSR aktivitách a na stránkách věnovat tomuto tématu 

zvláštní sekci, aby se firma stala firmou „na první pohled zodpovědnou“. Samozřejmě, 

ţe tato prezentace na webových stránkách musí být doprovázena i skutečností, aby se 

firmy nedostaly do případu „aranţérské etiky“. Je pravděpodobné, ţe rekapitulace 

stávající zodpovědnosti můţe firmu podnítit k dalším CSR aktivitám a k přijetí 

konceptu CSR do všech podnikových procesů. Tím se můţe čím dál více českých firem 

stávat „morálními idoly“. 



- 112 - 

 

Literatura 

[1]  ANDREWS, R. N. L. : Environmental Regulation and Business „Self-

Regulation“, IN: KONRAD, A., STEURER, R., LANGER, M.E., MARTINUZZI, 

A.: Empirical Findings on Business-Society Relations, Journal of Business Ethics, 

2006, vol 63. 

[2]  AXIS4.[on-line] [cit. 10-03-23] 

http://www.leopard.axis4.info/?fKategorie=12820&jazyk=cs 

[3]  BLAIR, M. M.: Whose Interests Should Corporations serve? In: Clarcson, M. B. 

E.: The Corporation and Its Stakeholders: Clasic and contemporary readings. 

Toronto: University of Toronto Press 1998, ISBN 0802081274. 

[4]  BOHATÁ, M.: Discovering a new concept of autority. In: HABISH, A.: 

Corporate Social Responsibility Across Europe. Springer Berlin. Heidelberg 2005. 

ISBN: 3-540-23251-6. 

[5]  BOHATÁ, M.: Společenská zodpovědnost firem: úvod do problematiky. In: 

BUSINESS LEADERS FORUM: Společenská odpovědnost firem – nezbytnost či 

nadstandard? Sborník konference. Praha, duben 2004. [on-line], [cit. 2010-03-24] 

http://www.blf.cz/csr/sbornik.pdf 

[6]  BUSINESS LEADERS FORUM:CSR [on-line]. [cit. 2008-09-15]  

http://www.csr-online.cz/List.aspx?C 

[7]  BUSINESS LEADERS FORUM: Ekonomický pilíř. [on-line]. [cit. 2008-09-20] 

http://www.csr-online.cz/NewsDetail.aspx?p=3&id=522 

[8]  BUSINESS LEADERS FORUM: Environmentální pilíř. [on-line].  

[cit. 2008-09-20] http://www.csr-online.cz/NewsDetail.aspx?p=3&id=531 

[9]  BUSINESS LEADERS FORUM: Filantropie. [on-line]. [cit. 2008-09-15] 

http://www.csr-online.cz/List.aspx?F 

[10]  BUSINESS LEADERS FORUM: O nás. [on-line]. [cit. 2008-09-15] 

http://www.blf.cz/about.htm 

http://www.leopard.axis4.info/?fKategorie=12820&jazyk=cs
http://www.blf.cz/csr/sbornik.pdf
http://www.csr-online.cz/List.aspx?C
http://www.csr-online.cz/NewsDetail.aspx?p=3&id=522
http://www.csr-online.cz/NewsDetail.aspx?p=3&id=531
http://www.csr-online.cz/List.aspx?F
http://www.blf.cz/about.htm


- 113 - 

 

[11]  BUSINESS LEADERS FORUM: Průzkumy CSR. [on-line] [cit. 2010-03-24] 

http://www.csr-online.cz/Page.aspx?pruzkum 

[12]  BUSINESS LEADERS FORUM: Sociální pilíř. [on-line]. [cit. 2008-09-20] 

http://www.csr-online.cz/NewsDetail.aspx?p=3&id=530 

[13]  BUSINESS LEADERS FORUM: Společenská odpovědnost firem [on-line].  

[cit. 2008-09-20] http://www.csr-online.cz   

[14]  BUSINESS LEADERS FORUM: Stránky business leaders forum [on-line].  

[cit. 2008-09-20] http://www.blf.cz 

[15]  BUSINESS LEADERS FORUM: Tripple bottom line. [on-line]. [cit. 2008-09-20] 

http://www.csr-online.cz/List.aspx?T 

[16]  COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES: Communication from 

the Commission concerning Corporate Social Responsibility: A business 

contribution to Sustainable Development. Brusel, 2002, slova z podtitulu.  

[on-line]. [Cit. 2008-09-20]  

http://ec.europa.eu/employment_social/soc-dial/csr/csr2002_en.pdf 

[17]  COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES: Corporate Social 

Responsibility. News from Enterprise and Industry, 10. 2. 2009. [on-line].  

[cit. 2009-02-19]  

http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemlongdetail.cfm?item_id=2239  

[18]  COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES: EMAS. [on-line].  

[cit. 2010-04-12]  http://ec.europa.eu/environment/emas/index_en.htm 

[19]  COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES: Promoting a European 

framework for corporate social responsibility, Green Paper, Brusel 2001, str. 8. 

[on-line]. [Cit. 2008-09-15]  

http://ec.europa.eu/employment_social/soc-dial/csr/greenpaper_en.pdf 

[20]  CONNOLY, W.: The Terms of Political Discourse. In: MOON, J.: The 

Contribution of Corporate Social responsibility to Sustainable Development. 

Sustainable Development, 2007, roč. 15, č. 5. 

http://www.csr-online.cz/NewsDetail.aspx?p=3&id=530
http://www.csr-online.cz/List.aspx?C
http://www.blf.cz/about.htm
http://www.csr-online.cz/List.aspx?T
http://ec.europa.eu/employment_social/soc-dial/csr/csr2002_en.pdf
http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemlongdetail.cfm?item_id=2239
http://ec.europa.eu/employment_social/soc-dial/csr/greenpaper_en.pdf


- 114 - 

 

[21]  CSR AUSTRIA: Die gesellschaftliche Verantwortung österreichischer 

Unternehmen, Ergebnisse einer empirischen Untersuchung. Vídeň 2003. [on-line]. 

[cit. 2010-03-07] http://www.forum-ng.de/upload/pdf/pdf-Studien-

extern/Riedel_Kurzstudie_CSR_Austria_2003.pdf 

[22]  CZECH TOP 100: 100 nejvýznamnějších firem roku 2008. [on-line].  

[cit. 2010-02-12] 

http://www.czechtop100.cz/index.php?article=100nejvyznamnejsich-2008 

[23]  DAHLSRUD, A.: How Corporate Social Responsibility is Defined: An Analysis 

of 37 Definitions, Corporate Social Responsibility and Environmental 

Management, 2008, roč. XV, č. 1.  

[24]  DONALDSON, T., PRESTON, L. E.: The Stakeholder Theory of the Corporation: 

Concepts, Evidence and Implications. Academy of Management Review 1995, 

roč. 20, č. 1, str. 87. [on-line]. [cit. 2009-01-29] 

http://classshares.student.usp.ac.fj/AF411/Donaldson.Preston.%20Acadamy%20M

anagement%20Review.pdf 

[25]  DYLLICK. T, HOCKERTS, K.: Beyond the Business Case for Corporate 

Sustainability. Business Strategy and the Environment, 2002, roč. 11, č. 2. 

[26]  ESROCK, S. LEICHTY, G: Corporate World Wide Web Pages: Serving the News 

Media and other Publics. Journalism & Mass Communication Quaterly 1999, 

svazek 76, č. 3, str.456-467. [on-line]. [cit. 2009-02-19] 

http://proquest.umi.com/pqdweb?index=6&did=47477029&SrchMode=1&sid=1

&Fmt=6&VInst=PROD&VType=PQD&RQT=309&VName=PQD&TS=1235057

853&clientId=45149 

[27]  EVROPSKÁ DATABANKA. [on-line] [cit. 10-03-23] 

http://www.edb.cz/Detail.aspx?L=CZ&SML=5201073026000 

[28]  FIRMY.CZ. [on-line]. [cit. 10-03-23] http://www.firmy.cz/detail/180647-cipres-

filtr-brno-brno-chrlice.html 

http://www.czechtop100.cz/index.php?article=100nejvyznamnejsich-2008
http://classshares.student.usp.ac.fj/AF411/Donaldson.Preston.%20Acadamy%20Management%20Review.pdf
http://classshares.student.usp.ac.fj/AF411/Donaldson.Preston.%20Acadamy%20Management%20Review.pdf
http://proquest.umi.com/pqdweb?index=6&did=47477029&SrchMode=1&sid=1&Fmt=6&VInst=PROD&VType=PQD&RQT=309&VName=PQD&TS=1235057853&clientId=45149
http://proquest.umi.com/pqdweb?index=6&did=47477029&SrchMode=1&sid=1&Fmt=6&VInst=PROD&VType=PQD&RQT=309&VName=PQD&TS=1235057853&clientId=45149
http://proquest.umi.com/pqdweb?index=6&did=47477029&SrchMode=1&sid=1&Fmt=6&VInst=PROD&VType=PQD&RQT=309&VName=PQD&TS=1235057853&clientId=45149
http://www.edb.cz/Detail.aspx?L=CZ&SML=5201073026000
http://www.firmy.cz/detail/180647-cipres-filtr-brno-brno-chrlice.html
http://www.firmy.cz/detail/180647-cipres-filtr-brno-brno-chrlice.html


- 115 - 

 

[29]  FORBES: Forbes 500s. In: SNIDER, J.; HILL, R. P.; MARTIN, D.:  Corporate 

Social Responsibility in the 21st Century: A View from the World's Most 

Successful Firms, Journal of Business Ethics, 2003, svazek 48, č. 2. 

[30]  FREEMAN, R. E.: A Stakeholder Theory of the Modern Corporation. In: 

Hartman, L. P. (ed): Perspectives in Business Ethics 2005. 3. vydání, Boston: 

McGraw-Hill, ISBN: 9780072881462. 

[31]  FROOMAN, J.: Stakeholder Influence Strategies. Academy of Management 

Review, 1999, roč. 24, č. 2, ISSN 0363-7425.  

[32]  GALLIE, W.: Essentially contested concepts. In: MOON, J.: The Contribution of 

Corporate Social responsibility to Sustainable Development. Sustainable 

Development, 2007, roč. 15, č. 5. 

[33]  GLASER, B. G.,  ANSELM, L. S.: The discovery of grounded theory : strategies 

for qualitative research. In: SNIDER, J.; HILL, R. P.; MARTIN, D.:  Corporate 

Social Responsibility in the 21st Century: A View from the World's Most 

Successful Firms, Journal of Business Ethics, 2003, svazek 48, č. 2. 

[34]  GLOBAL REPORTING INITIATIVE: Pokyny pro Sustainability Reporting. [on-

line]. [cit. 2009-02-01]  http://www.globalreporting.org/NR/rdonlyres/A492A397-

3933-4E7E-895E-9C4B48C4FD44/0/G3_Guidelines_nalitytextcesky.pdf 

[35]  GLOBAL REPORTING INITIATIVE: Sustainability Reporting Guidelines; verze 

3.0, 2000 – 2006. [on-line]. [cit. 2008-09-19]  

http://www.globalreporting.org/NR/rdonlyres/ED9E9B36-AB54-4DE1-BFF2-

5F735235CA44/0/G3_GuidelinesENU.pdf 

[36]  GLOBAL REPORTING INITIATIVE: What we do. [on-line]. [cit. 2009-02-01] 

http://www.globalreporting.org/AboutGRI/WhatWeDo/ 

[37]  GOODPASTOR, K.: Business ethics and stakeholder analysis. In: FROOMAN, J.: 

Stakeholder Influence Strategies. Academy of Management Review, 1999, roč. 

24, č. 2, ISSN 0363-7425. 

[38]  GOYDER, G.: The Responsible Corporation. Oxford: Basil Blackwell, 1961. 

http://www.globalreporting.org/NR/rdonlyres/A492A397-3933-4E7E-895E-9C4B48C4FD44/0/G3_Guidelines_nalitytextcesky.pdf
http://www.globalreporting.org/NR/rdonlyres/A492A397-3933-4E7E-895E-9C4B48C4FD44/0/G3_Guidelines_nalitytextcesky.pdf
http://www.globalreporting.org/NR/rdonlyres/ED9E9B36-AB54-4DE1-BFF2-5F735235CA44/0/G3_GuidelinesENU.pdf
http://www.globalreporting.org/NR/rdonlyres/ED9E9B36-AB54-4DE1-BFF2-5F735235CA44/0/G3_GuidelinesENU.pdf
http://www.globalreporting.org/AboutGRI/WhatWeDo/


- 116 - 

 

[39]  GREEN A. O., HUNTON-CLARKE L.: A typology of stakeholder participation 

for company environmental decision-making. Business Strategy and the 

Environment 2003, roč. 12, č. 5, ISSN: 0964-4733. 

[40]  HILL, R. P.: Emailová korespondence 

[41]  HILL, R. P., DHANDA, K.: Advertising, Technology, nad the Digital Divide: A 

Global Perspective. In: SNIDER, J.; HILL, R. P.; MARTIN, D.:  Corporate Social 

Responsibility in the 21st Century: A View from the World's Most Successful 

Firms, Journal of Business Ethics, 2003, svazek 48, č. 2. 

[42]  HN.IHNED.CZ: Evropská vesmírná agentura má práci i pro tuzemské firmy. Ze 

stránek press firmy Iguassu [on-line]. [cit. 2010-02-04] 

http://www.iguassu.cz/press/hn_2006-03-16.pdf 

[43]  HOLME, R..,  WATTS,  P.: Corporate social responsibility: making good 

business sense. World Business Council for Sustainable Development, 2000.  

[on-line]. [Cit. 2008-09-15] http://www.wbcsd.org/web/publications/csr2000.pdf 

[44]  HOWARD, B: Social responsibilities of the Businessman, New York: Harper, 

1953 

[45]  HUMBER, J. M.: Beyond Stockholders and Stakeholders: A Plea for Corporate 

Moral Autonomy. Journal of Business Ethics 2002. svazek 36, č. 3, ISSN: 0167-

4544. 

[46]  ISO Advisory  on Social responsibility: Working Report on Social Responsibility, 

2004, str. 25 [on-line]. [cit. 2008-09-19]  

http://isotc.iso.org/livelink/livelink/fetch/2000/2122/830949/3934883/3935837/39

74906/ISO_SR_Advisory_Group_-_Report.pdf?nodeid=3978167&vernum=0 

[47]  KOMPANIA PIWOWARSKA: Corporate Accountability Report. In: STEURER, 

R.,  KONRAD, A., Business-society relations in Central-Eastern and Western 

Europe: How those who lead in sustainability reporting bridge the Europan „CSR-

gap“ 

[48]  KOMPASS. [on-line]. [cit. 10-03-23] www.kompass.com 

http://www.wbcsd.org/web/publications/csr2000.pdf
http://isotc.iso.org/livelink/livelink/fetch/2000/2122/830949/3934883/3935837/3974906/ISO_SR_Advisory_Group_-_Report.pdf?nodeid=3978167&vernum=0
http://isotc.iso.org/livelink/livelink/fetch/2000/2122/830949/3934883/3935837/3974906/ISO_SR_Advisory_Group_-_Report.pdf?nodeid=3978167&vernum=0
http://www.kompass.com/


- 117 - 

 

[49]  KONRAD, A. STEURER, R. LANGER, M. E., MARTINUZZI, A.: Empirical 

Findings on Business-Society Relations in Europe. Journal of Business Ethics 

2006. svazek 63, č. 1. 

[50]  MACHKOVÁ, H.: Mezinárodní marketing. Praha: Oeconomica, 2003. ISBN: 80-

245-0496-0. 

[51]  MARKEN, G. A. : The Internet and the Web: The Two-Way Public Relations 

Highway. In: SNIDER J., HILL, R. P., MARTIN, D.: Corporate Social 

Responsibility in the 21st Century: A View from the World´s Most Successful 

Firms. Journal of Business Ethics, 2003, svazek 48, č. 2. 

[52]  MAZURKIEWICZ, P. CROWN, R., BARTELLI, V.: What Does Business Think 

about Corporate Social Responsibility? Part II: A Coparison of Attitudes and 

Practices in Estonia, Latvia and Lithuenia. In: STEURER, R., KONRAD, A.: 

Business-society relations in Central-Eastern and Western Europe: How those 

who lead in sustainability reporting bridge the Europan „CSR-gap“ 

[53]  MINISTERSTVO SPRAVEDLNOSTI: Obchodní rejstřík online. [on-line].  

[cit. 2010-03-23] http://obchodni-rejstrik.i-online.cz/ 

[54]  MITCHELL, R.K., AGLE, B. R., WOOD, D. J..: Toward a theory of Stakeholder 

identification and salience: Defining the principle of who and what really counts. 

Academy of Mangement Review 1997, roč. 22, č. 4. [on-line]. [cit. 2009-01-28] 

http://www.solvaymba.com/FR/Programmes/Desmap/documents/police/docs/maw

97.pdf 

[55]  MOON, J.: The Contribution of Corporate Social responsibility to Sustainable 

Development. Sustainable Development, 2007, roč. 15, č. 5. 

[56]  OHSAS 18001: The Health and Safety & OHSAS Guide. [on-line].  

[cit. 2010-04-12]   

http://www.ohsas-18001-occupational-health-and-safety.com/index.htm 

[57]  PEZZEY,J. 1989. In: WORLD BANK, Sustainable Development in a Dynamic 

World:World Development Report 2003. Overview Washington: The World 

Bank. [on-line]. [cit. 2008-09-20]  http://www-

http://www.solvaymba.com/FR/Programmes/Desmap/documents/police/docs/maw97.pdf
http://www.solvaymba.com/FR/Programmes/Desmap/documents/police/docs/maw97.pdf
http://www-wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/IW3P/IB/2002/09/06/000094946_02082404015854/additional/310436360_20050005043218.pdf


- 118 - 

 

wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/IW3P/IB/2002/09/06/000

094946_02082404015854/additional/310436360_20050005043218.pdf 

[58]  SIMS, R. R., BRINKMANN, J.: Enron Ethics (Or: Culture Matters More than 

Codes). Journal of Business Ethics 2003, svazek 45, č. 3, ISSN: 0167-4544. 

[59]  SNIDER, J.; HILL, R. P.; MARTIN, D.:  Corporate Social Responsibility in the 

21st Century: A View from the World's Most Successful Firms, Journal of 

Business Ethics, 2003, svazek 48, č. 2. 

[60]  SOCIAL ACCOUNTABILITY INTERNATIONAL: Webové stránky SAI.  

[on-line]. [cit. 2010-04-12] http://www.sa-intl.org/ 

[61]  STEM: Webové stránky Střediska empirických výzkumů. [on-line].  

[cit. 2010-04-12]. http://www.stem.cz/ 

[62]  STEURER, R., KONRAD, A.: Business-society relations in Central-Eastern and 

Western Europe: How those who lead in sustainability reporting bridge the 

Europan „CSR-gap“; studie byla autorce diplomové práce poskytnuta emailem od 

autora studie dne 8. 9. 2008.  Článek posléze vyšel v lednu 2009 ve Scandinavian 

Journal of Management. Autorka této diplomové práce při číslování stran vychází 

ze článku z emailu, který je číslován 1-28, čísla stran se tedy neshodují s čísly 

stran ve Scandinavian Journal of Management. 

[63]  STEURER, R. LANGER, M.E., KONRAD A., MARTINAZZI, A.: Corporations, 

Stakeholders and Sustainable Development I. A Theoretical Exploration of 

Business-Society Relations. Journal of Business Ethics, 2005, svazek 61, č.3. 

[64]  STRONG, K.C., RINGER, R.C., TAYLOR, S.A.: THE*Rules of Stekeholder 

Satisfaction (*Timeliness, Honesty, Empathy). Journal of Business Ethics 2001, 

svazek 32, č. 3, ISSN: 0167-4544. 

[65]  SVĚTOVÁ KOMISE PRO ŢIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A ROZVOJ OSN: Rozvoj a 

mezinárodní ekonomická spolupráce: ţivotní prostředí; Zpráva světové komise 

pro ţivotní prostředí a rozvoj. OSN, 1987, str. 24. [on-line]. [cit. 2008-09-15] 

http://www.worldinbalance.net/pdf/1987-brundtland.pdf  

http://www.worldinbalance.net/pdf/1987-brundtland.pdf


- 119 - 

 

[66]  THE ECONOMIST: Corporate governance special section. In: DONALDSON, 

T., PRESTON, L. E.: The Stakeholder Theory of the Corporation: Concepts, 

evidence and Implications. Academy of Management Review 1995, roč. 20, č. 1, 

str. 87. [on-line]. [cit. 2009-01-29] 

http://classshares.student.usp.ac.fj/AF411/Donaldson.Preston.%20Acadamy%20M

anagement%20Review.pdf 

[67]  TRNKOVÁ, J.: Společenská zodpovědnost firem (Corporate Social 

Responsibility) Kompletní průvodce tématem a závěry z průzkumu v ČR. 

Business Leaders Forum 2004.  [on-line]. [cit. 2010-03-21] 

[68]  UNDP: Baseline Study on CSR Practices in the New EU Member States and 

Candidate Countries. In: STEURER, R., KONRAD, A.: Business-society relations 

in Central-Eastern and Western Europe: How those who lead in sustainability 

reporting bridge the Europan „CSR-gap“ 

[69]  WHEELER, D., FABIG, H., BOELE, R.:  Paradoxes and Dilemmas for 

Stakeholder Responsive Firms in the Extractive Sector: Lessons from the Case of 

Shell and the Ogoni. Journal of Business Ethics 2002, svazek 39, č. 3, ISSN: 

0167-4544. [on-line] [cit. 2009-02-01] 

http://www.policyinnovations.org/ideas/policy_library/data/01361/_res/id=sa_File

1/Wheeler_Extractive_Paradox.pdf 

[70]  WORLD BANK: Sustainable Development in a Dynamic World:World 

Development Report 2003. Overview Washington: The World Bank. [on-line]. 

[cit. 2008-09-20]  http://www-

wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/IW3P/IB/2002/09/06/000

094946_02082404015854/additional/310436360_20050005043218.pdf 

http://classshares.student.usp.ac.fj/AF411/Donaldson.Preston.%20Acadamy%20Management%20Review.pdf
http://classshares.student.usp.ac.fj/AF411/Donaldson.Preston.%20Acadamy%20Management%20Review.pdf
http://www.policyinnovations.org/ideas/policy_library/data/01361/_res/id=sa_File1/Wheeler_Extractive_Paradox.pdf
http://www.policyinnovations.org/ideas/policy_library/data/01361/_res/id=sa_File1/Wheeler_Extractive_Paradox.pdf
http://www-wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/IW3P/IB/2002/09/06/000094946_02082404015854/additional/310436360_20050005043218.pdf
http://www-wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/IW3P/IB/2002/09/06/000094946_02082404015854/additional/310436360_20050005043218.pdf
http://www-wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/IW3P/IB/2002/09/06/000094946_02082404015854/additional/310436360_20050005043218.pdf


- 120 - 

 

Stránky zkoumaných firem: 

ŠKODA AUTO, a.s. 

http://www.skoda-auto.cz 

http://new.skoda-auto.com 

http://www.skodahrou.cz 

ČEZ, a. s. 

http://www.cez.cz 

RWE TRANSGAS, a.s. 

http://www.rwe.cz  

http://rwe.jobs.cz 

AGROFERT HOLDING, a.s. 

http://www.Agrofert.cz 

UNIPETROL, a.s. 

http://www.unipetrol.cz/miranda2/export/sites/intranet/cs/sys/galerie-

download/UNI_noviny_5_2009.pdf 

http://www.unipetrolrpa.cz/cs/sd/novinky/tiskove-zpravy/12-06-2009.html 

FOXCONN CZ s.r.o. 

http://www.foxconn.cz 

MORAVIA STEEL a.s. 

http://www.moravia-steel.cz 

TELEFÓNICA O2 CZECH REPUBLIC, a.s. 

http://www.cz.o2.com 

http://www.chcidoo2.cz 

http://www.virtual-zoom.cz/o2_katalog/astron0809.html 

ČEPRO, a.s. 

http://www.ceproas.cz  

http://www.skoda-auto.cz/
http://new.skoda-auto.com/
http://www.skodahrou.cz/
http://www.cez.cz/
http://rwe.jobs.cz/
http://www.chcidoo2.cz/


- 121 - 

 

http://www2.ceproas.cz/  

PANASONIC AVC NETWORKS CZECH, s.r.o. 

http://www.panasonic.cz 

http://www.pavccz.panasonic.cz  

LEOPARD, s.r.o. 

http://www.leopard.sro.cz 

COMPOSIT AIRPLANES, s.r.o. 

http://www.compositairplanes.cz 

 IGUASSU SOFTWARE SYSTEMS, a.s. 

http://www.iguassu.cz  

MICOS, s.r.o. 

http://www.micos.cz 

http://www.officesystem.cz 

http://www1.micos.cz 

RSJ, a.s. 

http://www.rsj.cz/ 

TEiKO, s r.o.  

http://www.teiko.cz 

http://spa.teiko.cz  

RIBBON, s.r.o. 

http://www.ribbon.cz 

T.S.BOHEMIA a.s. 

http://interlink.tsbohemia.cz/?cls=stoitem&stiid=73262 

http://tsbohemia.cz/Rema.aspx 

http://www.barbone.cz/Pracujeme_s_pocitacem_BARBONE.pdf 

http://www.tsbohemia.cz/ 

http://www.panasonic.cz/
http://www.compositairplanes.cz/
http://www.micos.cz/
http://www.barbone.cz/Pracujeme_s_pocitacem_BARBONE.pdf


- 122 - 

 

OSWALD a.s. 

http://www.oswald.cz 

http://www.vzdelavani-danovy-poradce.cz 

CIPRES FILTR BRNO s.r.o. 

http://www.cipres.cz/index.php 

 

Výše jsou uvedeny pouze odkazy na hlavní strany. Vzhledem k tomu, ţe u kaţdé z výše 

uvedených firem můţe být aţ 40 různých odkazů, nemělo by význam zde všechny 

vyjmenovávat. Jsou k nalezení vţdy v poznámce pod čarou týkající se daného výroku 

(pokud byly citovány přímo v diplomové práci) a také v přiloţeném excelovém souboru 

u všech výroků, které byly do výzkumu této diplomové práce pouţity. 

http://www.oswald.cz/
http://www.cipres.cz/index.php


- 123 - 

 

Seznam obrázků 

OBRÁZEK 1 VZTAHY MEZI SD, CS, CSR A SRM ........................................................................................ 22 

Seznam tabulek 

TABULKA 1 STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA ZKOUMANÝCH FIREM ................................................................ 53 

TABULKA 2 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ VE SKUPINĚ VŠEOBECNÁ PROHLÁŠENÍ .................................................... 58 

TABULKA 3 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ VE SKUPINĚ ŢIVOTNÍ PROSTŘEDÍ ............................................................. 65 

TABULKA 4 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ VE SKUPINĚ ZÁKAZNÍCI .......................................................................... 69 

TABULKA 5 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ VE SKUPINĚ ZAMĚSTNANCI ..................................................................... 78 

TABULKA 6 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ VE SKUPINĚ MANAŢEŘI ........................................................................... 80 

TABULKA 7 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ VE SKUPINĚ STUDENTI A ABSOLVENTI .................................................... 82 

TABULKA 8 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ VE SKUPINĚ AKCIONÁŘI .......................................................................... 83 

TABULKA 9 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ VE SKUPINĚ KONKURENCE ...................................................................... 84 

TABULKA 10 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ VE SKUPINĚ SPOLEČNOST ...................................................................... 92 

TABULKA 11 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ VE SKUPINĚ VLÁDA ............................................................................... 96 

TABULKA 12 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ VE SKUPINĚ OBCHODNÍ PARTNEŘI ......................................................... 98 

TABULKA 13 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ VE SKUPINĚ HANDICAPOVANÍ ............................................................... 99 

TABULKA 14 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ VE SKUPINĚ NNO ............................................................................... 101 

TABULKA 15 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ VE SKUPINĚ MÉDIA ............................................................................. 102 

TABULKA 16 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ VE SKUPINÁCH DĚTI A PEDAGOGOVÉ .................................................. 102 

TABULKA 17 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ VE SKUPINĚ TESTY A CERTIFIKÁTY ..................................................... 103 

TABULKA 18 PŘEHLED HYPOTÉZ DIPLOMOVÉ PRÁCE A JEJICH POTVRZENÍ ............................................... 110 

Seznam grafů 

GRAF  1 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ VE SKUPINĚ VŠEOBECNÁ PROHLÁŠENÍ .......................................................... 58 

GRAF  2 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ VE SKUPINĚ ŢIVOTNÍ PROSTŘEDÍ ................................................................... 66 

GRAF  3 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ VE SKUPINĚ ZÁKAZNÍCI ................................................................................ 70 

GRAF 4 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ VE SKUPINĚ ZAMĚSTNANCI ............................................................................ 79 

GRAF 5 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ VE SKUPINĚ MÍSTNÍ KOMUNITA ..................................................................... 93 

GRAF 6 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ VE SKUPINĚ NÁRODNÍ SPOLEČNOST ............................................................... 93 

GRAF  7 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ VE SKUPINĚ SPOLEČNOST ............................................................................. 94 

GRAF 8 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ VE SKUPINĚ VLÁDA  ...................................................................................... 96 

GRAF  9 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ VE SKUPINĚ OBCHODNÍ PARTNEŘI................................................................. 98 

GRAF  10 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ VE SKUPINĚ HANDICAPOVANÍ ................................................................... 100 



- 124 - 

 

Seznam příloh 

PŘÍLOHA 1 SEZNAM FIREM VÝCHOZÍHO VÝZKUMU ................................................................................... 125 

PŘÍLOHA 2 VÝSLEDKY PŮVODNÍHO VÝZKUMU ......................................................................................... 128 

PŘÍLOHA 3 DŮLEŢITOST SLOŢEK UDRŢITELNÉHO ROZVOJE PRO FIRMY V ZE ............................................ 129 

PŘÍLOHA 4 DŮLEŢITOST STAKEHOLDERŮ PRO FIRMY V ZE ....................................................................... 130 

PŘÍLOHA 5 RELEVANTNOST SLOŢEK SD PRO SKUPINY STAKEHOLDERŮ V ZE Z POHLEDU FIRMY ............. 131 

PŘÍLOHA 6 DŮLEŢITOST STAKEHOLDERŮ PRO FIRMY - POROVNÁNÍ ZE A SVE ......................................... 132 

PŘÍLOHA 7 DŮLEŢITOST STAKEHOLDERŮ PRO FIRMY SVE ....................................................................... 133 

PŘÍLOHA 8 RELEVANTNOST SLOŢEK SD PRO SKUPINY STAKEHOLDERŮ V SVE ........................................ 134 

PŘÍLOHA 9 TABULKA FIREM ZAHRNUTÝCH DO VÝZKUMU ........................................................................ 135 

PŘÍLOHA 10 TABULKA CELKOVÉHO VÝSLEDKU VÝZKUMU ....................................................................... 138 



- 125 - 

 

Příloha 1 Seznam firem výchozího výzkumu 

Firma Země Odvětví 

Citigroup USA bankovnictví 

General Electric company USA různé 

Exxon Mobile Corporation USA ropa a plyn 

American Internation Group USA pojišťovnictví 

Bank of America Corporation USA bankovnictví 

Wal-Mart USA maloobchod 

Fannie Mae USA finanční služby 

International Buseness machines USA technologie 

Philip Morris Companies, Inc. USA spotřební výrobky 

SBC Communications, Inc. USA komunikace 

Morgan Stanley Dean Witter & Co. USA obchodní společnost 

Chevron Texaco Corp USA ropa a plyn 

JPMorgan Chase & Co. USA obchodní společnost 

Freddie Mac USA finanční služby 

Merck & Co., Inc USA farmacie 

Wells Fargo USA bankovnictví 

Microsoft Corporation USA technologie 

Prizer, Inc. USA farmacie 

Goldman Sachs Group, Inc. USA obchodní společnost 

Johnson & Johnson USA spotřební výrobky 

Procter & Gamble USA spotřební výrobky 

Bnak One Corporation USA bankovnictví 

The Boeing Company USA letectví 

Wachovia Corporation USA bankovnictví 

Berkshire Hathaway USA obchodní společnost 

Verizon Communications USA komunikace 

The Home Depot USA maloobchod 

BellSouth Corporation USA komunikace 

Duke Energy USA energie 

General Motors Company USA automobilový 

Intel Corporation USA technologie 

American Express Company USA finanční služby 

El du Pont Nemours & Co. USA různé produkty 

U.S. Bancorp USA bankovnictví 

Merill Lynch & Company USA obchodní společnost 

Washington Mutual, Inc. USA bankovnictví 

Allstate Insurance Company USA pojišťovnictví 

United Parcel Service fo America, Inc. USA zasílatelství 

GleetBoston Financial USA bankovnictví 

Bristol-Myers Squibb Company USA farmacie 

PepsiCo, Inc. USA nápoje 
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Firma Země Odvětví 

WorldCom Group USA komunikace 

United Technologies Corporation USA technologie 

Coca-Cola USA nápoje 

Target USA maloobchod 

Hewlett-Packard USA technologie 

Household International USA farmacie 

Phillips Petroleum Company USA ropa a plyn 

American Electric Power USA energie 

Lehman Brothers Inc. USA obchodní společnost 

Daimler Chrysler Německo automobilový 

Royal Dutch/Shell Group Nizozemí ropa a plyn 

BP Amoco Group Velká Británie ropa a plyn 

Mitsubishi Japonsko obchodní společnost 

Toyota Motor Company Japonsko automobilový 

Mitsui & Co. Japonsko obchodní společnost 

Itochu Japonsko obchodní společnost 

TotalFina Elf Francie ropa a plyn 

Nippon Tel & Tel Japonsko telekomunikační 

AXA Group Francie pojišťovnictví 

Sumitomo Japonsko obchodní společnost 

Marubeni Japonsko obchodní společnost 

Volkswagen Group Německo automobilový 

Hitachi Japonsko elektronika 

Siemens Německo různé 

ING Nizozemí finanční služby 

Allinz Worldwide Německo pojišťovnictví 

Matsushita Electronic Components Co. Japonsko domácí zboží 

E.On Německo elektřina 

Sony Japonsko elektronika 

Deutsche Bank Group Německo finanční služby 

CGNU Group Velká Británie pojišťovnictví 

Credit Suisse Group Švýcarsko finanční služby 

Carrefour Group Francie maloobchod 

Nissho Iwai Japonsko obchodní společnost 

Hondo Motor Company Japonsko automobilový 

BNP Paribas Francie finanční služby 

Nissan Motor Company Japonsko automobilový 

Toshiba Japonsko technologie 

Fiat Group Itálie automobilový 

Mizuho Holdings Japonsko farmacie 

Generali Group Itálie pojišťovnictví 

HSBC Group Velká Británie farmacie 

Fujitsu Japonsko technologie 
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Firma Země Odvětví 

NEC Corporation Japonsko technologie 

Ahold Nizozemí maloobchod 

UBS Švýcarsko farmacie 

Nestle Švýcarsko potraviny 

Tokyo Electric Power Japonsko elektřina 

Samsung Jižní Korea obchodní společnost 

ENI Itálie ropa a plyn 

Fortis Nizozemí / Belgie finanční služby 

Unilever Nizozemí / Velká Británie potraviny 

Metro Velká Británie maloobchod 

Prudential Německo pojišťovnictví 

ABN-Amro Holding Velká Británie farmacie 

RWE Group Nizozemí elektřina 

Peugeot Groupe Německo automobilový 

Sumitomo Mitsui Banking Japonsko farmacie 

China Petroleum & Chemical Čína ropa a plyn 

Zdroj: FORBES: Forbes 500s. In: SNIDER, J.; HILL, R. P.; MARTIN, D.:  Corporate Social 

Responsibility in the 21st Century: A View from the World's Most Successful Firms, Journal of 

Business Ethics, 2003, svazek 48, č. 2. 

Přeškrtnuty jsou ty firmy, které nebyly do výzkumu zahrnuty z důvodu absence stránek 

v anglickém jazyce. 



- 128 - 

 

Příloha 2 Výsledky původního výzkumu 

skupina 
stakeholderů 

neamerické globální firmy americké globální firmy 

Obecné hodnoty: etické hodnoty etické hodnoty 

 vztahy s interní a externí veřejností vztahy s interní a externí veřejností 

 klíčové hodnoty firmy klíčové hodnoty firmy 

Politika životního 
prostředí 

proaktivní environmentální politika proaktivní environmentální politika 

Zákazníci všeobecná hodnotová prohlášení  všeobecná hodnotová prohlášení  

 
etické protokoly (vztah firma - 
zákazníci)  

etické protokoly (vztah firma - 
zákazníci)  

 uspokojení potřeb  uspokojení potřeb 

 vzájemné partnerství vzájemné partnerství 

Zaměstnanci rozvoj zaměstnanců rozvoj zaměstnanců 

 diverzita pracovní síly diverzita pracovní síly 

  
rovnováha mezi pracovním a 
rodinným životem 

  bezpečnost zaměstnanců 

Akcionáři čestná a bezúhonná komunikace  čestná a bezúhonná komunikace  

 zvyšování hodnoty akcií  zvyšování hodnoty akcií  

Konkurence 
dodržování nejen zákonných, ale i 
etických požadavků 

dodržování nejen zákonných, ale i 
etických požadavků 

Společnost 
- místní komunita 

aktivity v místní komunitě aktivity v místní komunitě 

- národní státy 
sledování národních zájmů (kultura, 
sport, přírodní katastrofy) 

sledování národních zájmů (kultura, 
sport, přírodní katastrofy) 

- svět lidská práva  lidská práva  

 kvalita života kvalita života 

 
uznávání příslušných mezinárodních 
dohod 

uznávání příslušných mezinárodních 
dohod 

 
sdělení v oblasti specifické pro 
kategorii produktů, které firma vyrábí  

sdělení v oblasti specifické pro 
kategorii produktů, které firma vyrábí  

Zdroj: SNIDER, J.; HILL, R. P.; MARTIN, D.:  Corporate Social Responsibility in the 21st 

Century: A View from the World's Most Successful Firms, Journal of Business Ethics, 2003, 

svazek 48, č. 2. 
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Příloha 3 Důleţitost sloţek udrţitelného rozvoje pro firmy v ZE 

dimenze a jednotlivé složky SD hodnota 
změna 
důležitosti 

ekonomická dimenze 2,7  

finanční výkon 2,9 0,8 

konkurenceschopnost v dlouhém období 2,9 0,8 

externí finanční efekty 2,3 1 

sociální dimenze 2,1  

rovnost v rámci firmy 1,9 0,6 

mezinárodní rovnost 1,6 1,1 

sociální pokrok uvnitř firmy 2,7 1,6 

sociální pokrok vně firmy 2,2 1,4 

environmentální dimenze 2,1  

zodpovědné využívání zdrojů 1,9 1,4 

emise 2,1 1,4 

poškození životního prostředí a rizika s tím spojená 2,3 1,6 

dimenze druhého řádu 2,4  

transparentnost a participace 2,6 1,5 

reflektivita 2,4 1,4 

integrace 2,2 1,1 

mezigenerační rovnost -  

   

Hodnoty odpovědí:   

0: dimenze není důležitá pro firmu/neproběhla změna   

1: dimenze má nízkou důležitost/drobná změna   

2: dimenze má střední důležitost/značná změna   

3: dimenze velmi důležitá   

Zdroj: KONRAD, A. STEURER, R. LANGER, M. E., MARTINUZZI, A.: Empirical Findings 

on Business-Society Relations in Europe. Journal of Business Ethics 2006. svazek 63, č. 1. 
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Příloha 4 Důleţitost stakeholderů pro firmy v ZE 

poskytovatelé 
kapitálu 

interní stakeholdeři 
externí 

stakeholdeři 

neoranizovaná 
občanská 
společnost 

organizovaná 
občanská 
společnost 

     

vlastníci 
neorganizovaní 
zaměstnanci 

soukromí 
spotřebitelé 

média, 
veřejnost 

vlády, řídící 
orgány 

minoritní akcionáři 
organizovaní 
zaměstnanci 

spotřebitelské 
organizace 

místní média 
environmentální 
NNO 

majoritní akcionáři management hlavní zákazníci 
místní 
komunity 

sociální NNO 

finanční manažeři a 
analytici 

 dodavatelé vědci ekonomické NNO 

banky, věřitelé    
vzdělávací 
organizace 

    
náboženské 
organizace 

Hodnoty odpovědí:    

0: stakeholder není 
pro firmu důležitý 

    

1: stakeholder má 
nízkou důležitost 

    

2: stakeholder má 
střední důležitost 

    

3: stakeholder je 
velmi důležitý 

    

Zdroj: KONRAD, A. STEURER, R. LANGER, M. E., MARTINUZZI, A.: Empirical Findings 

on Business-Society Relations in Europe. Journal of Business Ethics 2006. svazek 63, č. 1. 
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Příloha 5 Relevantnost sloţek SD pro skupiny stakeholderů v ZE z pohledu firmy 

dimenze a jednotlivé 
složky SD 

průměrné 
skóre 
složky 

skupina stakeholderů 

  
poskytovatelé 

kapitálu 
interní 

stakeholdeři 
externí 

stakeholdeři 

neorganizovaná 
občanská 
společnost 

organizovaná 
občanská 
společnost 

ekonomická dimenze 2,1 2,8 2,3 1,8 2 1,7 

finanční výkon 2,1 2,9 2,4 1,8 1,8 1,4 

konkurenceschopnost 
v dlouhém období 

2,1 2,9 2,4 1,8 1,6 1,7 

externí finanční 
efekty 

2,2 2,5 2,1 1,8 2,5 2,1 

sociální dimenze 1,9 1,9 2,3 1,3 2 2,2 

rovnost v rámci firmy 1,8 1,9 2,7 1,1 1,6 1,9 

mezinárodní rovnost 1,7 1,8 1,8 0,9 2 2,1 

sociální pokrok uvnitř 
firmy 

2 1,9 2,8 1,1 1,8 2,2 

sociální pokrok vně 
firmy 

2,2 2,1 2 2,1 2,5 2,4 

environmentální 
dimenze 

1,9 1,9 1,9 0,9 2,4 2,3 

zodpovědné 
využívání zdrojů 

1,8 1,9 1,9 0,9 2 2,1 

emise 1,9 1,6 1,9 0,9 2,5 2,4 

poškození životního 
prostředí a rizika s 

tím spojená 
2 2,3 1,8 0,8 2,6 2,3 

dimenze druhého 
řádu 

1,8 2,3 1,6 1,3 1,9 1,9 

transparentnost a 
participace 

2,3 2,6 2 1,8 2,7 2,4 

reflektivita 1,8 2,5 1,6 1,3 1,6 2 

integrace 1,3 2,1 1,1 0,8 1,3 1,3 

Hodnoty odpovědí:       

0: dimenze není 
relevantní pro danou 

skupinu stakeholderů 
      

1: dimenze je 
částečně relevantní  

      

2: dimenze je spíše 
vysoce relevantní  

      

3: dimenze je velmi 
vysoce relevantní  

      

Zdroj: KONRAD, A. STEURER, R. LANGER, M. E., MARTINUZZI, A.: Empirical Findings 

on Business-Society Relations in Europe. Journal of Business Ethics 2006. svazek 63, č. 1. 
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Příloha 6 Důleţitost stakeholderů pro firmy - porovnání ZE a SVE 

dimenze a jednotlivé složky SD 
hodnota 

ZE 
hodnota 

SVE 

změna 
důležitosti 

ZE 

změna 
důležitosti 

SVE 

ekonomická dimenze 2,7 2,7 0,93 0,87 

finanční výkon 2,9 2,7 0,8 1 

konkurenceschopnost v dlouhém období 2,9 2,7 0,8 1 

externí finanční efekty 2,3 2,6 1 0,6 

sociální dimenze 2,1 2,1 1,18 0,93 

rovnost v rámci firmy 1,9 2 0,6 0,6 

mezinárodní rovnost 1,6 1,5 1,1 0,6 

sociální pokrok uvnitř firmy 2,7 2,6 1,6 1,3 

sociální pokrok vně firmy 2,2 2,5 1,4 1,2 

environmentální dimenze 2,1 2,5 1,47 1,3 

zodpovědné využívání zdrojů 1,9 2,5 1,4 1,2 

emise 2,1 2,6 1,4 1,3 

poškození životního prostředí a rizika s tím 
spojená 

2,3 2,6 1,6 1,4 

dimenze druhého řádu 2,4 2,3 1,33 1,27 

transparentnost a participace 2,6 2,5 1,5 1,3 

reflektivita 2,4 2,2 1,4 1,3 

integrace 2,2 2,4 1,1 1,2 

mezigenerační rovnost - - - - 

Hodnoty odpovědí:     

0: dimenze není důležitá pro firmu/neproběhla 
změna 

    

1: dimenze má nízkou důležitost/drobná změna     

2: dimenze má střední důležitost/značná změna     

3: dimenze velmi důležitá     

Zdroj: STEURER, R., KONRAD, A.: Business-society relations in Central-Eastern and 

Western Europe: How those who lead in sustainability reporting bridge the Europan „CSR-

gap“; studie byla autorce diplomové práce poskytnuta emailem od autora studie dne 8. 9. 2008.   
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Příloha 7 Důleţitost stakeholderů pro firmy SVE 

poskytovatelé 
kapitálu 

interní stakeholdeři 
externí 

stakeholdeři 

neorganizovaná 
občanská 
společnost 

organizovaná 
občanská 
společnost 

     

vlastníci 
neorganizovaní 
zaměstnanci 

soukromí 
spotřebitelé 

média, 
veřejnost 

vlády, řídící 
orgány 

minoritní akcionáři 
organizovaní 
zaměstnanci 

spotřebitelské 
organizace 

místní média 
environmentální 
NNO 

majoritní akcionáři management hlavní zákazníci místní komunity sociální NNO 

finanční manažeři a 
analytici 

 dodavatelé vědci ekonomické NNO 

banky, věřitelé    
vzdělávací 
organizace 

    
náboženské 
organizace 

Hodnoty odpovědí:    

0: stakeholder není 
pro firmu důležitý 

    

1: stakeholder má 
nízkou důležitost 

    

2: stakeholder má 
střední důležitost 

    

3: stakeholder je 
velmi důležitý 

    

Zdroj: STEURER, R., KONRAD, A.: Business-society relations in Central-Eastern and 

Western Europe: How those who lead in sustainability reporting bridge the Europan „CSR-

gap“; studie byla autorce diplomové práce poskytnuta emailem od autora studie dne 8. 9. 2008.  
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Příloha 8 Relevantnost sloţek SD pro skupiny stakeholderů v SVE 

dimenze a jednotlivé 
složky SD 

průměrné 
skóre 
SVE 

skupina stakeholderů 

  
poskytovatelé 

kapitálu 
interní 

stakeholdeři 
externí 

stakeholdeři 

neorganizovaná 
občanská 
společnost 

organizovaná 
občanská 
společnost 

ekonomická dimenze 2,1 2,8 2,3 1,9 1,6 2 

finanční výkon 2,1 2,9 2,4 1,9 1,4 1,7 

konkurenceschopnost 
v dlouhém období 

2,1 2,7 2,4 2 1,5 2 

externí finanční 
efekty 

2,2 2,8 2,2 1,9 1,8 2,3 

sociální dimenze 1,7 1,8 2,1 1,2 1,7 1,9 

rovnost v rámci firmy 1,7 1,8 2,2 0,9 1,5 2 

mezinárodní rovnost 1,3 1,7 1,4 1 1,1 1,4 

sociální pokrok uvnitř 
firmy 

1,8 1,9 2,5 1 1,7 1,9 

sociální pokrok vně 
firmy 

2,2 1,8 2,5 1,8 2,6 2,1 

environmentální 
dimenze 

2,2 2,1 2,2 2,1 2,3 2,4 

zodpovědné 
využívání zdrojů 

2,2 2 2,3 2,1 2,3 2,4 

emise 2,1 2 2,1 2 2,3 2,3 

poškození životního 
prostředí a rizika s 

tím spojená 
2,4 2,3 2,3 2,2 2,4 2,6 

dimenze druhého 
řádu 

2,2 2,4 2,2 2 1,9 2,3 

transparentnost a 
participace 

2,5 2,7 2,5 2,1 2,4 2,6 

reflektivita 2 2,1 2,3 1,9 1,8 2 

integrace 2 2,4 2 2 1,6 2,3 

Hodnoty odpovědí:       

0: dimenze není 
relevantní pro danou 
skupinu stakeholderů 

      

1: dimenze je 
částečně relevantní  

      

2: dimenze je spíše 
vysoce relevantní  

      

3: dimenze je velmi 
vysoce relevantní  

      

Zdroj: STEURER, R., KONRAD, A.: Business-society relations in Central-Eastern and 

Western Europe: How those who lead in sustainability reporting bridge the Europan „CSR-

gap“; studie byla autorce diplomové práce poskytnuta emailem od autora studie dne 8. 9. 2008.   
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Příloha 9 Tabulka firem zahrnutých do výzkumu 

Firma Zaměření 
Počet 
zaměstnanců 

Tržby 
2008 

Vlastníci 
Stránka pro 
investory 

základní 
kapitál 
(mld 
resp. 
mil) 

ŠKODA AUTO, a.s. Automobilový průmysl 23,6 tis 
200 
mld 

Jediným akcionářem je Volkswagen International 
Finance N.V. 

Ano 16,7 mld 

ČEZ, a. s. Energetika 27,2 tis 
182 
mld 

Zaknihované akcie na majitele, K 31. 12. 2009 bylo 
jediným akcionářem s podílem nad 5 % základního 
kapitálu ČEZ, a. s., Ministerstvo financí ČR, ČR vlastní 
téměř 70 % akcií. Obchoduje se na Pražské burze 

Ano 54 mld 

RWE Transgas, a.s. Energetika 251-500  
109 
mld 

Jediným akcionářem je RWE Gas International B.V.  
Ne pro RWE 
Transgas 

29 mld 

AGROFERT 
HOLDING, a.s. 

Chemie, zemědělství, 
potravinářství, technika 

24 tis (ve 
skupině) 

101 
mld 

Jediným akcionářem je Ing. Andrej Babiš ne 
0,628 
mld 

UNIPETROL, a.s. Petrochemie 
>1000 (ve 
skupině) 

98 
mld 

Akcie na majitele, obchodují se na Pražské burze Ano 18 mld 

FOXCONN CZ, s.r.o. IT, spotřební elektronika >1000 
89 
mld 

Jediný společník Foxconn Holdings B.V. - 2 mld 
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Firma Zaměření 
Počet 
zaměstnanců 

Tržby 
2008 

Vlastníci 
Stránka pro 
investory 

základní 
kapitál 
(mld 
resp. 
mil) 

MORAVIA STEEL, 
a.s. 

Obchod železem a jeho 
zpracování 

251-500 
65 
mld 

Kmenové akcie na jméno ne 3 mld 

TELEFÓNICA O2 
CZECH REPUBLIC, 
a.s. 

Telekomunikační služby >1000 
65 
mld 

Akcie na majitele, obchodují se na Pražské burze Ano 32 mld 

ČEPRO, a.s. Prodej ropných produktů 501-1000 
54 
mld 

Jediný akcionář: Česká republika - Ministerstvo financí 
ČR ne 6 mld 

PANASONIC AVC 
NETWORKS 
CZECH, s.r.o. 

Spotřební elektronika >1000 
51 
mld 

Jediný společník PANASONIC EUROPE LTD. 

- 2,7 mld 

LEOPARD, s.r.o. Bezpečnostní služba 101-250 - Jediný společník fyzická osoba - 0,1 mil 

COMPOSIT 
AIRPLANES, s.r.o. 

Výroba leteckých komponent 50 - 2 společníci fyzické osoby - 0,2 mil 

IGUASSU 
SOFTWARE 
SYSTEMS, a.s. 

IT služby 1-10 - 
Jediný akcionář: Petr Bareš 

ne 2 mil 

MICOS, s.r.o. 
Telekomunikační technologie, 
elektroinstalační systémy, 
kancelářské potřeby 

101-250 - 
4 společníci fyzické osoby, 1 společník právnická osoba 
– její vlastníci 3 fyzické osoby 

- 5,9 mil 

RSJ, a.s. Obchodování na burze 41 - 
přes 95 % majetku v rukou 7 fyzických osob, přes 48 % 
v rukou rodiny Janečkových 

ne 27 mil 
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Firma Zaměření 
Počet 
zaměstnanců 

Tržby 
2008 

Vlastníci 
Stránka pro 
investory 

základní 
kapitál 
(mld 
resp. 
mil) 

TEiKO, s r.o. Výrobce sanitární techniky 101-250 - 4 fyzické osoby - 2,16 mil 

RIBBON, s.r.o. 
servis kopírovacích strojů a 
telefaxů TOSHIBA  

6-25 - 5 fyzických osob - 0,125 mil 

T.S.BOHEMIA a.s. 
Prodej elektroniky, výroba 
počítačů 

51-100 - 50 ks kmenové akcie na jméno ne 5 mil 

OSWALD a.s. 
Vedení účetnictví, daňové 
poradenství 

7 - 10 akcií na jméno ne 1 mil 

CIPRES FILTR 
BRNO s.r.o. 

Odsávání a filtrace vzduchu 100-199 - 1 fyzická osoba - 68 mil 

 

Zdroj:  
Stránky zkoumaných firem;  

MINISTERSTVO SPRAVEDLNOSTI: Obchodní rejstřík online. [on-line]. [cit. 2010-03-23] http://obchodni-rejstrik.i-online.cz/ 

CZECH TOP 10: 100 nejvýznamnějších firem roku 2008. [on-line]. [cit. 2010-02-12] http://www.czechtop100.cz/index.php?article=100nejvyznamnejsich-

2008;  

KOMPASS. [on-line]. [cit. 10-03-23] www.kompass.com;  

FIRMY.CZ. [on-line]. [cit. 10-03-23] http://www.firmy.cz/detail/180647-cipres-filtr-brno-brno-chrlice.html;  

AXIS4.[on-line] [cit. 10-03-23] http://www.leopard.axis4.info/?fKategorie=12820&jazyk=cs;  

EVROPSKÁ DATABANKA. [on-line] [cit. 10-03-23] http://www.edb.cz/Detail.aspx?L=CZ&SML=5201073026000. 

 

Tato tabulka má pouze informativní charakter, slouţí pouze k vytvoření představy o zaměření firmy, její vlastnické struktuře, velikosti a struktuře 

akcionářů. 

http://www.czechtop100.cz/index.php?article=100nejvyznamnejsich-2008
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http://www.kompass.com/
http://www.firmy.cz/detail/180647-cipres-filtr-brno-brno-chrlice.html
http://www.leopard.axis4.info/?fKategorie=12820&jazyk=cs
http://www.edb.cz/Detail.aspx?L=CZ&SML=5201073026000
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Příloha 10 Tabulka celkového výsledku výzkumu 

kategorie neamerické globální firmy americké globální firmy české firmy 

Obecné hodnoty: etické hodnoty etické hodnoty etické hodnoty 

 vztahy s interní a externí veřejností vztahy s interní a externí veřejností 
vztahy s interní a externí 
veřejností 

 klíčové hodnoty firmy klíčové hodnoty firmy klíčové hodnoty firmy 

Politika životního 
prostředí 

proaktivní environmentální politika proaktivní environmentální politika 
proaktivní environmentální 
politika 

   
dekontaminace a ozdravení 
životního prostředí 

Zákazníci všeobecná hodnotová prohlášení  všeobecná hodnotová prohlášení  
všeobecná hodnotová 
prohlášení  

 etické protokoly (vztah firma - zákazníci)  etické protokoly (vztah firma - zákazníci)  
etické protokoly (vztah firma - 
zákazníci)  

 uspokojení potřeb  uspokojení potřeb  uspokojení potřeb  

 vzájemné partnerství vzájemné partnerství vzájemné partnerství 

Zaměstnanci rozvoj zaměstnanců rozvoj zaměstnanců rozvoj zaměstnanců 

 diverzita pracovní síly diverzita pracovní síly diverzita pracovní síly 

  rovnováha mezi pracovním a rodinným životem  

  bezpečnost zaměstnanců bezpečnost zaměstnanců 

   benefity 

Akcionáři čestná a bezúhonná komunikace  čestná a bezúhonná komunikace  
čestná a bezúhonná 
komunikace  

 zvyšování hodnoty akcií  zvyšování hodnoty akcií  zvyšování hodnoty akcií  

Konkurence 
dodržování nejen zákonných, ale i etických 
požadavků (některé) 

dodržování nejen zákonných, ale i etických požadavků (některé) 
dodržování nejen zákonných, 
ale i etických požadavků 
(některé) 
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kategorie neamerické globální firmy americké globální firmy české firmy 

Společnost - místní 
komunita 

aktivity v místní komunitě aktivity v místní komunitě aktivity v místní komunitě 

- národní státy sledování národních zájmů sledování národních zájmů sledování národních zájmů 

- svět 
lidská práva a uznávání příslušných 
mezinárodních dohod 

lidská práva a uznávání příslušných mezinárodních dohod  

 
sdělení v oblasti specifické pro kategorii 
produktů, které firma vyrábí  

sdělení v oblasti specifické pro kategorii produktů, které firma 
vyrábí  

 

Zdroj: SNIDER, J.; HILL, R. P.; MARTIN, D.:  Corporate Social Responsibility in the 21st Century: A View from the World's Most Successful Firms, 

Journal of Business Ethics, 2003, svazek 48, č. 2; vlastní výzkum 

 


