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Společensky odpovědné podnikání firem v České republice 

 
Anotace 
 
Studie se zabývá problematikou společenské odpovědnosti firem. Je zaměřena především na 
popis konceptu společenské odpovědnosti a jeho základních principů a dále na uplatňování 
společensky odpovědného chování ve firemní praxi. Teoretická část vymezuje pojem 
společenské odpovědnosti, pojem stakeholderů, základní oblasti společenské odpovědnosti 
a její návaznost na management. Dále se věnuje procesu zavádění společenské odpovědnosti 
do firemní praxe a popisuje situaci společenské odpovědnosti v České republice. V praktické 
části je zkoumána společensky odpovědná aktivita konkrétní firmy působící na tuzemském 
trhu. 
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Summary 
 
Corporate Social Responsibility of the Firms in the Czech Republic 
 
The study deals with issues of corporate social responsibility. It focuses primarily on the 
description of the concept of social responsibility and its basic principles and on the 
application of socially responsible behavior in company practice. The theoretical part defines 
the concept of social responsibility, the concept of stakeholders, the core areas of social 
responsibility and its link to management. He also deals with the process of introducing 
corporate social responsibility and describes the situation of social responsibility in the Czech 
Republic. The practical part examines the socially responsible activity of a particular 
company operating on the domestic market. 
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Úvod 
 
Tématem této studie je společensky odpovědné podnikání firem v České republice. 
Společenská odpovědnost je v současnosti hojně diskutovaným tématem nejen u řady 
velkých společností, ale také u mnoha malých a středních podniků, na úrovni vlád, 
u nevládních organizací a především také širokou veřejností. V dnešním globalizovaném, 
proměnlivém a vysoce konkurenčním tržním prostředí je pro dlouhodobou úspěšnost firem 
klíčové vybudování dobrého jména a využití všech konkurenčních výhod, které se firmám 
naskytují. Firmy si stále více uvědomují, že musí činit kroky k trvalému udržení své 
konkurenceschopnosti. Začlenění principů společenské odpovědnosti do firemní praxe 
a celkový odpovědný přístup k podnikatelské činnosti je jednou z možností, jak si firma může 
získat oblibu a důvěru svých zaměstnanců, obchodních partnerů i zákazníků a efektivně se 
odlišit od své konkurence. 
 
Podstatou společensky odpovědného podnikání je odpovědný a ohleduplný přístup firmy 
k prostředí a společnosti, ve kterých firma působí a to nad rámec jejích zákonných 
povinností. Společensky odpovědný přístup je přístupem zcela dobrovolným, avšak 
s ohledem na rostoucí očekávání a požadavky společnosti, zejména v sociální 
a environmentální oblasti, se stává jakousi nezbytnou nutností pro dlouhodobou prosperitu 
a konkurenceschopnost firmy. 
 
Cílem studie je vytvořit soubor relevantních teoretických poznatků o konceptu společenské 
odpovědnosti a jeho základních principech a dále přiblížit situaci společenské odpovědnosti 
v České republice. 
 
Studie je koncipována do pěti kapitol. V první kapitole je vymezen pojem společenské 
odpovědnosti a dále jsou zmíněny charakteristické znaky tohoto konceptu. Druhá kapitola se 
zaměřuje na zainteresované strany, které v rámci společenského chování sehrávají 
významnou roli. Ve třetí kapitole jsou popsány tři základní oblasti společenské odpovědnosti. 
Čtvrtá kapitola se věnuje situaci odpovědného podnikání v českém prostředí. Poslední 
kapitola popisuje společensky odpovědnou činnost konkrétní firmy působící na tuzemském 
trhu. 
 
Při zpracování této studie byly použity české i zahraniční literární zdroje zabývající se 
problematikou společenské odpovědnosti, především monografie a dále pak příručky, 
směrnice a podobné dokumenty mezinárodních a nevládních organizací. Mimo to byla 
využita řada internetových zdrojů a v neposlední řadě také dokumenty firmy, u níž byla 
zkoumána její společensky odpovědná činnost. Přehled veškerých literárních a dalších 
pramenů je uveden na konci této studie. 
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1. Vymezení společenské odpovědnosti 
 
Pojem společenská odpovědnost pochází z anglického výrazu Corporate Social Responsibility 
(CSR). Koncept společenské odpovědnosti jako takový se poprvé objevil v druhé polovině 20. 
století a jeho základy položil americký teoretik Howard R. Bowen. Bowen napsal v roce 1953 
knihu Social Responsibilities of Businesmann1, ve které společenskou odpovědnost 
interpretoval jako „závazky podnikatele uskutečňovat takové postupy, přijímat taková 
rozhodnutí nebo následovat takový směr jednání, který je z hlediska cílů a hodnot společnosti 
žádoucí2”. V 70. letech 20. století se od společenské odpovědnosti začalo diskutovat na půdě 
Organizace spojených národů a byly položeny základy pro dnešní chápání obsahu CSR. Od 
90. let 20. století začaly postupně vznikat platformy a iniciativy, které se zabývají 
problematikou CSR komplexně a povědomí o společenské odpovědnosti se začalo rozšiřovat 
mezi odbornou i laickou veřejnost3. Evropská Unie se konceptem CSR začala zabývat v druhé 
polovině 90. let 20. století, především kvůli iniciativě Evropské komise. Mimo podnikatelský 
sektor se v současnosti problematikou CSR zabývá také řada mezinárodních, regionálních i 
nadnárodních organizací a iniciativ. Společenská odpovědnost se také dotýká neziskových 
organizací a státního sektoru. 
 
Dle Evropské komise zahrnuje společensky odpovědný přístup přinejmenším postupy 
v oblasti lidských práv, práce a zaměstnanosti (mj. odbornou přípravu zaměstnanců, 
bezpečnost a zdraví při práci, rovné příležitosti a dobré pracovní podmínky zaměstnanců), 
postupy v oblasti životního prostředí jako například prevenci znečištění a úspornou spotřebu 
energií a dále pak boj proti korupci a úplatkářství.4 
 
V Globálním kontextu se společenskou odpovědností zabývá Organizace pro hospodářský 
rozvoj a spolupráci, která v roce 2000 vydala Směrnici Organizace pro hospodářský rozvoj  
a spolupráci pro nadnárodní podniky. V této směrnici jsou obsažena doporučení pro 
odpovědné chování nadnárodních podniků. Tato doporučení pokrývají širokou škálu témat 
souvisejících se společensky odpovědným chováním jako je transparentnost, dobré 
zaměstnanecké vztahy, životní prostředí, konkurenční boj a také boj proti korupci.5 
 
Obecně lze společenskou odpovědnost chápat jako dobrovolný závazek firem chovat se 
v rámci svého podnikání odpovědně k prostředí i společnosti, ve kterých působí. Společensky 
odpovědné firmy nesledují pouze ekonomické hledisko podnikání, tedy dosahování zisku, ale 
věnují během své činnosti pozornost i sociálním a environmentálním záležitostem. V praxi to 

                                                           
1 KAŠPAROVÁ, Klára a Vilém KUNZ. Moderní přístupy ke společenské odpovědnosti firem a CSR reportování. 
Praha: Grada, 2013. Management (Grada). ISBN 978-80-247-4480-3, s. 12. 
2 CARROLL, Archie B. a Ann K. BUCHHOLTZ. Business & Society: Ethics and Stakeholder Management. 7th ed. 
Mason: South-Western Cengage Learning, 2009. ISBN 978-0-324-56939-1, s. 270. 
3 iPodpora.odbory.info: Učební text č. 10 Společenská odpovědnost organizace, s. 9.  
https://ipodpora.odbory.info/dms/file/h/a89100adf171d8ad. 
4 MÁDLOVÁ, Lucie. Nový pohled na společenskou odpovědnost firem: strategická CSR. Plzeň: Nava, 2012. 
ISBN 978-80-7211-408-5, s. 15. 
5 CSR-online.cz. Společenská odpovědnost firem: Průvodce nejen pro male a střední podniky, s. 12.  
http://www.csr-online.cz/wp-content/uploads/2012/11/blf_pruvodce_csr.pdf. 
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znamená, že firma v rámci své podnikatelské činnosti dodržuje vysoké etické principy, 
udržuje a rozvíjí své vztahy s obchodními partnery a vlastníky, resp. akcionáři, věnuje 
adekvátní péči svým zaměstnancům, podporuje region, ve kterém působí a snaží se snižovat 
negativní dopady své činnosti na životní prostředí6 Společenskou odpovědnost představuje 
tedy dobrovolné rozhodnutí firmy přispívat k lepší společnosti a čistějšímu životnímu 
prostředí.7 
 
Koncept CSR vychází z předpokladů, že firma podnikající v určitém prostředí, je jeho nedílnou 
součástí a svým chováním ovlivňuje své okolí a zároveň je i ona sama svým okolím 
ovlivňována. Proto by předním zájmem každé firmy mělo být vytvoření co nejpříznivějšího 
klimatu v daném prostředí. Podstatu fungování celého konceptu utváří právě společnosti 
spolu s firmami takovým způsobem, že definuje svá očekávání od firem a své chápání jejich 
role ve společnosti a následně očekává, že firmy budou brát tato její očekávání na vědomí  
a budou s nimi dále v rámci své činnosti pracovat. 
 
Přestože se o společenské odpovědnosti diskutuje již několik desítek let, neexistuje pro ni 
jednotná celosvětově uznávaná definice. Je tomu tak nejspíše z toho důvodu, že je koncept 
CSR živým a neustále diskutovaným a rozvíjejícím se konceptem. K vymezení pojmu slouží 
řada definic a jeho definováním se zabývá nespočetné množství tuzemských i zahraničních 
autorů, institucí a organizací. 
 
Dle Světové podnikatelské rady pro udržitelný rozvoj je CSR „kontinuální závazek podniků 
chovat se eticky a přispívat k ekonomicky udržitelnému růstu a zároveň se zasazovat  
o zlepšování kvality života zaměstnanců a jejich rodin, stejně tak jako lokální komunity  
a společnosti jako celku.“8 
 
Mezinárodní organizace Business for Social Responsibility definuje společenskou 
odpovědnost jako „řízení obchodní činnosti takovým způsobem, který naplňuje či předčí 
etická, právní, komerční a společenská očekávání od businessu“.9 
 
V rámci Evropské Unie je CSR definována v Zelené knize Evropské komise jako „dobrovolné 
integrování sociálních a ekologických hledisek do každodenních firemních operací a interakcí 
s firemními stakeholdery.“10 

                                                           
6 Koncept CSR v praxi průvodce odpovědným podnikáním. Společenská odpovědnost firem, s. 4. 
http://www.spolecenskaodpovednostfirem.cz/wp-
content/uploads/2013/09/Koncept%20CSR%20v%20praxi.pdf. 
7 MÁDLOVÁ, Lucie. Nový pohled na společenskou odpovědnost firem: Strategická CSR. Plzeň: Nava, 2012. ISBN 
978-80-7211-408-5, s. 14. 
8 Corporate Social Responsibility. World Business Council for Sustainable Development. 
http://old.wbcsd.org/work-program/business-role/previous-work/corporate-social-responsibility.aspx 
9 KOTLER, Philip a Nancy LEE. Corporate Social Responsibility: Doing the Most Good for Your Company and Your 
Cause. Hoboken, N. J.: Wiley, c2005. ISBN 978-0-471-47611-5, s. 3. 
10 Společenská odpovědnosti v Evropské unii. CSR portal.cz.  
http://www.csrportal.cz/cz/spolecenska-odpovednost-firem/spolecenska-odpovednost-v-evropske-
unii/spolecenska-odpovednost-v-evropske-unii, s. 8. 
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V českém prostředí se problematikou CSR zabývá mj. sdružení Business Leaders Forum Česká 
republika, které společenskou odpovědnost interpretuje jako „dobrovolný závazek podniků 
chovat se v rámci svého fungování odpovědně ke společnosti i prostředí, ve kterém 
podnikají.“11 
 
Z výše uvedených charakteristik a definic lze odvodit, že koncept CSR zahrnuje takové 
aktivity firem, které se týkají etického jednání, transparentnosti, péče o zaměstnance, 
zdravých obchodních vztahů, dialogu s okolím a ochrany životního prostředí a jsou 
vykonávány firmou dobrovolně nad rámec povinností stanovených zákonem. Koncept CSR 
ukazuje firmám způsob, jak si zajistit dlouhodobé zisky a jak získat post stabilního podniku ve 
vysoce konkurenčním podnikatelském prostředí. 

                                                           
11 Co je CSR. CSR online.cz. [cit.11.2.2017]. http://www.csr-online.cz/co-je-csr/ 
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2. Zainteresované strany 
 
Pro pochopení fungování konceptu CSR je nezbytné vysvětli pojem zainteresovaných stran, 
tzv. stakeholderů, kteří pro firmy z hlediska jejich společensky odpovědného chování 
sehrávají klíčovou roli. Veškeré firemní společensky odpovědné aktivity probíhají 
v návaznosti na stakeholdery a jsou na stakeholdery orientované. Firma musí nejprve zahájit 
spolupráci se zainteresovanými stranami a vést s nimi dialog. Na základě takového dialogu 
může firma identifikovat očekávání a zájmy stakeholderů a poté formulovat takovou strategii 
a přijmout takové závazky, které budou zájmy a očekávání stakeholderů sledovat 
a naplňovat. Právě z toho důvodu je zainteresovaným stranám v rámci konceptu společenské 
odpovědnosti přikládán takový význam. Dle zakladatele St. Gallenské manažerské školy 
Hanse Ulricha spočívá odpovědnost vedené podniku v rovnováze různých zájmů 
stakeholderů v rámci komplexního řízení celého systému12. 
 
Stakeholdeři jsou jednotlivci nebo skupiny, které mají vliv na chod firmy a zároveň jsou její 
činností sami ovlivňováni. Firma a její stakeholdeři jsou v neustálé interakci. Firma ovlivňuje 
stakeholdery svými rozhodnutími, svojí strategií a svými cíli a stakeholdeři firmu ovlivňují 
především svými rozhodnutími a činy konanými ve vztahu k ní.13 
 
Obecně jsou za stakeholdery považování vlastníci, resp. akcionáři, investoři, zaměstnanci, 
zákazníci, dodavatelé a další obchodní partneři, konkurenti, místní komunita, zájmové 
skupiny, zástupci státní správy, odbory, média a celkově široká veřejnost jako taková 
 
2.1 Členění stakeholderů 
 
Pohled na členění zainteresovaných skupin se u jednotlivých autorů liší – existuje několik 
přístupů k jejich členění. Jeden z přístupů je rozdělení stakeholderů podle významnosti 
a velikosti jejich vlivu na fungování firmy. Takto jsou stakeholdeři členěni na primární 
a sekundární. Primární stakeholdeři mají bezprostřední a významný vliv na chod podniku 
a jsou jimi vlastníci, resp. akcionáři, zaměstnanci, zákazníci, dodavatelé a další obchodní 
partneři a také investoři či věřitelé. Sekundárními stakeholdery jsou pak média, široká 
veřejnost a mezinárodní organizace, jejichž vliv na firmu je spíše zprostředkovaný. 
 
Carroll kategorizuje stakeholdery také na primární a sekundární, dále je pak člení na 
společenské a nespolečenské. Primárními společenskými stakeholdery jsou vlastníci, resp. 
akcionáři a investoři, zaměstnanci a management, zákazníci, místní komunita, dodavatelé 
a jiní obchodní partneři. Tuto skupin stakeholderů považuje Carroll za nejvlivnější, protože 
má přímý vliv na fungování i úspěch firmy. Sekundární společenští stakeholdeři pak firmu dle 
Carrolla ovlivňují zejména ve směru její reputace a postoje veřejného mínění o firmě a jsou 
jimi vláda, občanská sdružení, různé nátlakové skupiny, média, autority z oboru či 

                                                           
12 BLÁHA, Jiří a Martin ČERNEK. Podnikatelská etika a CSR. Ostrava: Vysoká škola báňská – Technická universita 
Ostrava, 2015. ISBN 978-80-248-3828-1, s. 141. 
13 CARROLL, Archie B. a Ann K. BUCHHOLTZ. Business & society: ethics and stakeholder management. 7th ed. 
Mason: South-Western Cengage Learning, 2009. ISBN 978-0-324-56939-1, s. 84. 
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konkurence. Mezi primární nespolečenské stakeholdery řadí životní prostředí, budoucí 
generace a živočišné druhy vyjma člověka a mezi sekundární pak organizace bojující za 
ochranu životního prostředí a práva zvířat. 14 
 
Další klasifikací je rozčlenění zainteresovaných stran na externí a interní. Interními 
stakeholdery jsou všechny subjekty, které mají specifické požadavky vůči podniku a podílejí 
se na jeho řízení a vnitřním podnikání. Jsou jimi vlastníci, resp. akcionáři, vedené podniku, 
jeho zaměstnanci a odborové organizace. Mezi externí stakeholdery jsou řazení zákazníci, 
dodavatelé a další obchodní partneři, konkurenti, místní komunita, zástupci státní správy 
a další subjekty, které na podnik působí z vnějšku. 
 
2.2 Určení klíčových stakeholderů a jejich zapojení 
 
Všechny zainteresované strany ovlivňují nějakým způsobem fungování firmy, některé více 
a některé méně, některé mají na chod firmy pozitivní vliv a některé negativní. Všechna tato 
hlediska musí firma při spolupráci se stakeholdery zohlednit. V první řadě musí určit své 
klíčové stakeholdery, na které se v rámci své CSR činnosti zaměří primárně. Takové 
stakeholdery firma určí pomocí analýzy zainteresovaných stran. 
 
Při identifikaci stakeholderů si musí firma položit dvé základní otázky: „Kteří jednotlivci či 
skupiny ovlivňují fungování podniku?“ a „Které jednotlivce či skupiny ovlivňuje podnik svým 
fungováním?“15. Při určování klíčových stakeholderu pak přistupují ještě další dvě otázky, 
a to: „Jak velký je vliv stakeholderů na podnik?” a „Jaká je úroveň očekávání jednotlivých 
stakeholderů.” Klíčovými stakeholdery jsou pak ti jednotlivci a ty skupiny, jejichž vliv na 
podnik a jejichž očekávání vůči podniku jsou vysoká16. K určení klíčových stakeholderů může 
firma využít tzv. matici stakehodlerů. 
 
Matice zahrnuje dva ukazatele sledované u zainteresovaných stran – míru jejich vlivu na 
firmu a míru jejich očekávání od firmy. Ty mohou být buď vysoké, nebo nízké. Matice se 
skládá ze čtyř polí, do kterých firma rozmístí své stakehodlery. Klíčovými stakeholdery jsou 
pak ty zainteresované strany, které byly zařazeny do pole vysoké míry vlivu a zároveň do 
pole vysoké míry očekávání. Právě s nimi by firma měla vést soustavný dialog 
a prostřednictvím naplňování jejich očekávání zajistit jejich dlouhodobou spokojenost. 
Ostatní zainteresované strany by pak firma měla průběžné informovat a odpovídat na jejich 
dotazy. 

                                                           
14 CARROLL, Archie B. a Ann K. BUCHHOLTZ. Business & society: ethics and stakeholder management. 7th ed. 
Mason: South-Western Cengage Learning, 2009. ISBN 978-0-324-56939-1, s. 85-87. 
15 Koncept CSR v praxi průvodce odpovědným podnikáním. Společenská odpovědnost firem, s. 14. 
http://www.spolecenskaodpovednostfirem.cz/wp-
content/uploads/2013/09/Koncept%20CSR%20v%20praxi.pdf. 
16 KUNZ, Vilém. Společenská odpovědnost firem. Praha: Grada, 2012. Expert (Grada). ISBN 978-80-247-3983-0, 
s. 113. 
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Obrázek č. 1 – Matice stakeholderů. 17 
 

 
 
Poté co firma určila své klíčové stakeholdery, je nutné zapojit je vhodným způsobem do 
činnosti firmy a dále s nimi spolupracovat. To je jednou z podmínek efektivního zavedení  
a následně i fungování konceptu CSR a jeho principů ve firemní praxi. Zapojením 
stakeholderů dává firma najevo, že jí záleží na okolním prostředí a že má snahu snižovat svůj 
negativní vliv na něj. Pokud firma vhodně zapojí své stakeholdery, umožní jí to zjistit jejich 
očekávání a potřeby a následně může tato očekávání a tyto potřeby svojí činností naplňovat. 
Důležité je, aby očekávání stakeholderů byla naplňována takovým způsobem, který je 
uspokojí a zároveň bude přijatelný pro firmu. Cílem procesu zapojení stakeholderů je 
tzv. win-win situace, kdy jsou obě strany spokojené s výsledky jednání. Postup spolupráce se 
stakeholdery popisuje Obrázek č. 2. 

                                                           
17 KUNZ, Vilém. Společenská odpovědnost firem. Praha: Grada, 2012. Expert (Grada). ISBN 978-80-247-3983-0, 
s. 113. 
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Obrázek č. 2 – Postup spolupráce se stakeholdery.18 
 

 
 
Jedním z hlavních prostředků zapojení stakeholderů je udržování soustavného dialogu. 
Takový dialog může mít mnoho podob od neformálních setkání přes skupinové diskuse až po 
individuální jednání. Dalším způsobem spolupráce se stakeholdery pak může být získávání 
jejich zpětné vazby. K tomu dochází například prostřednictvím různých anket, online 
formulářů či průzkumů veřejného mínění. Získávání zpětné vazby zainteresovaných stran 
slouží firmě především k tomu, aby mohla navrhovat opatření ke zlepšení a rozšíření své 
dosavadní CSR aktivity.  
 
Z výše uvedeného vyplývá, že spolupráce se stakeholdery musí z časového hlediska probíhat, 
jak při zavádění konceptu CSR do firemní praxe, tak při jeho realizaci a že názory 
stakeholderů ovlivňují podobu společensky odpovědné aktivity firmy. 

                                                           
18 SVOBODA, Jiří. Význam konceptu společenské odpovědnosti organizací (CSR) a jeho využívání v České 
republice. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2011. ISBN 978-80-7454-073-8, s. 39.  
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3. Základní oblasti společenské odpovědnosti 
 
V této podkapitole bude věnována pozornost třem oblastem, které tvoří pilíře CSR a ve 
kterých má být společensky odpovědné chování uplatňováno – ekonomické, sociální  
a environmentální oblasti. Dále budou uvedena očekávání zainteresovaných stran  
v jednotlivých oblastech a konkrétní aktivity, které mohou, resp. mají firmy v těchto třech 
rovinách vykonávat a zásady a postupy, které mají být dodržovány. 
 
3.1 Ekonomická oblast 
 
Primárním cílem každé podnikatelské činnosti je dosažení maximálního zisku. Ve skutečnosti 
však takový zisk není pouhým krátkodobým maximálním ziskem, ale jde o trvalý optimální 
zisk. Takového dlouhodobého zisku dosáhne firma kromě jiného právě prostřednictvím 
společensky odpovědného chování tím, že si získá důvěru a oblibu obchodních partnerů  
a zákazníků. Navíc tento zisk pak následně firmám umožní dále rozvíjet svoji společensky 
odpovědnou činnost. 
 
V oblasti ekonomické činnosti firmy se uplatňuje celá řada zásad a postupů, které jsou 
v souladu s principy CSR. Jsou zaměřeny mj. na správu a způsoby řízení firmy, 
transparentnost jejího jednání s akcionáři, resp. vlastníky firmy, obchodními partnery  
a zákazníky nebo na chování firmy v konkurenčním prostředí.  
 
Od firmy se očekává zejména její transparentnost, které firma dosáhne prostřednictvím 
ochoty poskytovat pravdivé a přesvědčivé informace o svém hospodaření, o výrobních 
procesech a o svých výrobcích a službách. Tím firma umožní zainteresovaným subjektům  
a široké veřejnosti vytvořit si vlastní názor a pohled na její podnikatelskou činnost. 
 
Dalším očekáváním je etický způsob řízení organizace ve smyslu přijetí etického kodexu, 
vymezení dalších pravidel chování ve vztahu k obchodním partnerům, zákazníkům a celkově 
ke společnosti, přijetí protikorupčních opatření a vyhýbání se úplatkářství nebo férové 
chování v konkurenčním boji a v neposlední řadě také budování pozitivních vztahů 
s investory, zákazníky, dodavateli a dalšími obchodními partnery.19 Právě trvalé a kvalitně 
vybudované vztahy s obchodními partnery, dodavateli i zákazníky, přispívají k dlouho-
dobému úspěchu podniku a vytváření jeho dlouhodobé konkurenční výhody.  
 
Takové vztahy jsou budovány především na základě vzájemné důvěry, kterou si podnik získá 
dodržováním smluvených podmínek, včetně včasné splatnosti faktur, dodáváním kvalitních 
a bezpečných produktů a služeb a komunikací se zákazníky ve věcech stížností, žádostí  
a jiných podnětů.20  

                                                           
19 BLÁHA, Jiří a Martin ČERNEK. Podnikatelská etika a CSR. Ostrava: Vysoká škola báňská – Technická univerzita 
Ostrava, 2015. ISBN 978-80-248-3828-1, s. 150-151. 
20 Koncept CSR v praxi průvodce odpovědným podnikáním. Společenská odpovědnost firem, s. 6. 
http://www.spolecenskaodpovednostfirem.cz/wp-
content/uploads/2013/09/Koncept%20CSR%20v%20praxi.pdf. 
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V rámci ekonomické činnosti firmy je také důležité udržovat příznivé vztahy s vlastníky, resp. 
akcionáři firmy. Nejdůležitějším aspektem tohoto vztahu je neustálá komunikace, 
poskytování informací, sledování zájmů a hodnot vlastníků, resp. akcionářů a utváření 
dobrého jména společnosti prostřednictvím dobrého řízení podniku.21  
 
3.2 Sociální oblast 
 
Sociální pilíř společenské odpovědnosti se dotýká jednak vnitřního prostředí organizace 
– vztahu s jejími zaměstnanci a ochrany jejich práv a zájmů, další rovinou tohoto pilíře jsou 
pak vztahy s místní komunitou, která je činností firmy značně ovlivněna a sama činnost firmy 
ovlivňuje. Aktivity v sociální oblasti jsou nejrozšířenější sférou společensky odpovědného 
chování. 
 
3.2.1 Vztahy se zaměstnanci a pracovní prostředí 
 
V rámci pracovního prostředí je cílem firmy dosažení fungujícího symbiotického vztahu se 
svými pracovníky, který spočívá v jejich vzájemné závislosti a prospěšnosti. Zaměstnanci jsou 
na firmě závislí – vykonaná práce je pro ně zdrojem financí na živobytí a pracoviště je pro ně 
místem, kde tráví značnou část svého života. Jejich podílení se na činnosti firmy tedy velmi 
ovlivňuje podobu a kvalitu jejich soukromého života. Na druhé straně výkonnost a prospěch 
firmy závisí především na jejích zaměstnancích – ti firmu řídí, vyrábí její výrobky a poskytují 
její služby a celkově se podílejí na zisku firmy. 
 
Veškeré aktivity v oblasti pracovního prostředí a vztahů se zaměstnanci jsou spjaty s péčí 
o zaměstnance a pracovními podmínkami, které organizace pro své pracovníky vytváří. Firmy 
by měly pochopit fakt, že spokojenost a kvalita pracovníků má přímý vliv na její dlouhodobý 
úspěch. Právě spokojený zaměstnanec je zaměstnancem motivovaným a vůči firmě 
loajálním22. Výhodné pracovní podmínky a spokojení pracovníci mohou firmě také zaručit 
přední pozici na trhu práce, firma se stává atraktivním zaměstnavatelem.23 Cílem veškerých 
aktivit v této rovině je dosažení maximálních výhod nejen pro zaměstnance firmy, ale i pro 
firmu samotnou. 
 
Nejvýznamnějším aspektem v procesu formování vztahů se zaměstnanci a pracovního 
prostředí jako takového je dobře nastavená firemní zaměstnanecká politika. Hlavním cílem 
zaměstnanecké politiky je získávat, udržovat a rozvíjet kvalitní lidské zdroje společnosti. Do 
problematiky zaměstnanecké politiky spadají aktivity a postupy jako je zapojení zaměstnanců 
do rozhodovacích procesů a komunikace s nimi, jejich ohodnocení, vzdělávání a rozvoj, celá 
řada zaměstnaneckých benefitů jako forma motivace, ochrana zdraví a bezpečnosti 

                                                           
21 KUNZ, Vilém. Společenská odpovědnost firem. Praha: Grada, 2012. ISBN 978-80-247-3983-0., s. 21. 
22 Koncept CSR v praxi průvodce odpovědným podnikáním. Společenská odpovědnost firem, s. 7. 
http://www.spolecenskaodpovednostfirem.cz/wp-
content/uploads/2013/09/Koncept%20CSR%20v%20praxi.pdf. 
23 KUNZ, Vilém. Společenská odpovědnost firem. Praha: Grada, 2012. ISBN 978-80-247-3983-0, s. 22. 
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při pracovním výkonu či vytváření takových podmínek, díky nimž mohou zaměstnanci sladit 
svůj pracovní a osobní život (tzv. work-life balance).24 
 
Vzdělávání pracovníků, zvyšování jejich kvalifikace a následná možnost jejich kariérního růstu 
představuje pro společnost rozvoj lidského kapitálu, jakožto stěžejního zdroje organizace. 
Firmy zajišťují svým zaměstnancům různá školení, kurzy, pracovní pobyty v zahraničí a další 
vzdělávací programy a vytvářejí jim plány kariérního rozvoje25. Investice do vzdělávání  
a rozvoje zaměstnanců se organizaci následně vrací v podobě zvýšení produktivity 
zaměstnanců, s níž pak souvisí zvýšení produktivity celého podniku, resp. zvýšení jeho tržeb  
a zisků. 
 
Mezi nástroje pro sladění pracovního a soukromého života patří flexibilní formy práce jako je 
možnost práce z domova26, práce na zkrácený úvazek, pružná pracovní doba, pomoc při 
návratu na pracoviště po mateřské dovolené nebo dlouhé nemocenské, poradenství 
v tíživých životních situacích zaměstnance jako je rozvod, úmrtí v rodině, nemoc blízkého 
příbuzného či finanční tíseň a nebo příspěvky na hlídání dětí. Poslední dobou je oblíbeným 
trendem u velkých společností take zavádění firemních školiček a jeslí. 
 
Z hlediska ohodnocení, resp. odměňování zaměstnanců jsou rozlišovány dva způsoby odměn. 
Zpravidla jsou zaměstnanci odměňování finančně, tedy odpovídajícím platovým 
ohodnocením. Doplňkově mohou být odměňováni i nefinančně například formou různých 
poukazů na sportovní, relaxační nebo kulturní vyžití. V současnosti firmy v rámci odměňování 
poskytují svým zaměstnancům také celou řadu zaměstnaneckých výhod. Nejvíce využívanými 
jsou benefity v oblasti zdravotní péče (lékařské prohlídky), volnočasových aktivit (sport, 
rekreace, kultura), stravování (příspěvky na stravování, občerstvení na pracovišti, firemní 
snídaně) a dále také příspěvky na životní pojištění či penzijní připojištění nebo poskytnutí 
služebního telefonu, notebooku či vozu.27 

 
V oblasti řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci může firma přistoupit k certifikaci 
systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle normy OHSAS 18001. 
Prostřednictvím přijetí této normy firma kontroluje rizika pro bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci, zdokonaluje bezpečnost a vytváří bezpečné prostředí nejen pro své zaměstnance, 
ale také pro své dodavatele.28 
 
V neposlední řadě do oblasti pracovního prostředí a vztahů se zaměstnanci spadá 
respektování principu rovných příležitostí, odstraňování diskriminace a jiných forem 

                                                           
24 BLÁHA, Jiří a Martin ČERNEK. Podnikatelská etika a CSR. Ostrava: Vysoká škola báňská – Technická univerzita  
Ostrava, 2015. ISBN 978-80-248-3828-1, s. 160-164. 
25 BLÁHA, Jiří a Martin ČERNEK. Podnikatelská etika a CSR. Ostrava: Vysoká škola báňská – Technická univerzita 
Ostrava, 2015. ISBN 978-80-248-3828-1, s. 163. 
26 Tzv. home office. 
27 BLÁHA, Jiří a Martin ČERNEK. Podnikatelská etika a CSR. Ostrava: Vysoká škola báňská – Technická univerzita  
Ostrava, 2015. ISBN 978-80-248-3828-1, s. 152. 
28 Certifikace. Pro-Cert. http://pro-cert.cz/certifikace/?show=3#show3 
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znevýhodňování (např. na základě pohlaví, věku, sexuální orientace, náboženského vyznání 
nebo barvy pleti) nebo respektování a dodržování lidských práv. 
 
3.2.2 Vztahy s místní komunitou 
 
Firma, která zahájí svoji podnikatelskou činnost v určitém místě, se automaticky stane 
nedílnou součástí místní komunity. Proto je důležité, aby firma s touto komunitou navázala 
dobré vztahy. Toho společnost dosáhne obzvláště podporou a rozvojem místní komunity, 
zapojením se do řešení místních problémů a také zmírňováním svých negativních dopadů na 
okolní prostředí.29 Neméně důležitá je také komunikace s místními úřady a dalšími státními 
institucemi. 
 
Mezi CSR aktivity vykonávané v oblasti místní komunity spadá nespočet různých činností. 
Řadíme mezi ně např. firemní dárcovství a dobrovolnictví, investice do místní komunity skrze 
vzdělávání občanů nebo podporu kvality života občanů v podobě pořádání různých 
kulturních či sportovních akcí, dále pak poskytování poradenských služeb, zahrnutí občanů 
do činnosti firmy ve smyslu vytváření nových pracovních míst v regionu, partnerství 
s místními dodavateli nebo spolupráce s místními školami a dalšími vzdělávacími institucemi 
formou odborných přednášek a zapojením se do výuky či nabídkou praxí a stáží.30 
 
V současné době jsou nejrozšířenějšími aktivitami využívanými firmami pro navázání  
a udržení dobrých vztahů s místní komunitou firemní dárcovství a dobrovolnictví. Firemní 
dárcovství představuje dobrovolnou podporu poskytovanou z prostředků firmy. Podnik může 
navázat partnerství s místními neziskovými organizacemi, podpořit určitý neziskový projekt, 
přispět na veřejnou sbírku apod. Tato podpora může mít podobu finančních prostředků, ale 
i materiálních prostředků jako je poskytnutí firemních prostor, dopravních prostředků nebo 
technických zařízení nebo poskytování služeb zdarma či za zvýhodněnou cenu. 
 
Zvláštní formou firemního dárcovství je tzv. matchingový fond. Jedná se o fond zřízený  
a spravovaný firmou, do kterého zaměstnanci firmy mohou přispívat určitou částku ze svého 
platu na veřejně prospěšné účely. Takto shromážděné peníze se umístí na bankovní účet 
a firma je pak jednou za určité období znásobí.31 Poté zaměstnanci vyberou projekt, do 
kterého budou peníze investovány. Jde tedy o společné dárcovství firmy a jejích pracovníků. 
 
Také tzv. sdílený marketing, může být považován za jakousi formu firemního dárcovství. 
Princip sdíleného marketingu spočívá v tom, že firma propojí svoji komerční činnost 
s dobročinnou aktivitou a to tím způsobem, že z prodeje každého kusu výrobku či služby 

                                                           
29 Koncept CSR v praxi průvodce odpovědným podnikáním. Společenská odpovědnost firem, s. 8. 
http://www.spolecenskaodpovednostfirem.cz/wp-
content/uploads/2013/09/Koncept%20CSR%20v%20praxi.pdf. 
30 Společensky odpovědné chování jako trend a příležitost. Centrum inovací a rozvoje, s. 11-12.  
http://www.cir.cz/prirucka-csr/482649/1985622. 
31 Slovník pojmů. Centrum inovací a rozvoje.  http://www.cir.cz/prirucka-csr/482649/1985622. 
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věnuje určité procento nebo určitou částku na dobročinné účely.32 Firemní dárcovství se tedy 
týká poskytování určitých finančních či materiálních prostředků. Oproti tomu firemní 
dobrovolnictví vyžaduje zapojení zaměstnanců firmy a spočívá v dobrovolné aktivitě jejích 
zaměstnanců. Zaměstnanci ve své pracovní době poskytují svoji práci či odborné znalosti  
a pomáhají tak tam, kde je to potřeba. 
 
Jako příklad z praxe budou uvedeny aktivity v oblasti firemního dobrovolnictví a dárcovství 
společnosti KPMG Česká republika s. r. o. (dále jen „KPMG“). Společnost má zřízený 
matchingový fond. V tomto fondu jsou shromažďovány peníze na konkrétní dobročinný účel, 
který byl vybrán zaměstnanci. Firma pak přispívá stejnou částkou, jaká byla vybrána od 
zaměstnanců. Ročně se mezi zaměstnanci vybere přibližně 400 tisíc korun, takže celková 
darovaná částka se blíží k 1 milionu korun. Firma dále vytváří grantový program. Zaměstnanci 
mohou do grantového řízení přihlásit neziskovou organizaci dle svého výběru a získat pro ni 
až 30 tisíc korun. V oblasti firemního dobrovolnictví mohou zaměstnanci v rámci firemního 
programu DobroDny využít jeden pracovní den v roce na pomoc komunitě nebo mohou 
v rámci Dne pro život s KPMG Česká republika darovat krev.33 Další aktivitou KPMG je projekt 
ROK společně – KROK dopředu, jehož cílem je zefektivnit fungování neziskových organizací 
a umožnit jim, aby se soustředily na svůj primární účel, kterým je veřejně prospěšná činnost. 
Zaměstnanci společnosti proto v rámci tohoto projektu poskytují zástupcům neziskových 
organizací odborná školení týkající se problematiky daní, auditu, výročních zpráv, účetnictví 
apod. Dále je vybrána jedna konkrétní nezisková organizace, se kterou je navázáno roční 
partnerství, které zahrnuje další vzdělávání a poradenství, dobrovolnictví i finanční pomoc.34  
 
KPMG poskytuje pomoc i jednotlivým občanům, a to především z řad skupin ohrožených 
sociálním vyloučením. Firma zajišťuje kurzy finanční gramotnosti pro seniory, matky 
na mateřské dovolené či děti z dětských domovů. Činnost společnosti na poli podpory místní 
komunity je opravdu široká a rozmanitá a firma může sloužit jako výborný příklad pro 
ostatní.35 
 
3.3 Environmentální oblast 
 
Třetí důležitou dimenzí, na kterou je společenská odpovědnost zaměřena, je oblast ochrany 
životního prostředí, resp. snižování zátěže životního prostředí. Ochrana životního prostředí je 
významná v souvislosti s trvale udržitelným rozvojem společnosti. Jedním ze základních 
principů trvale udržitelného rozvoje je právě respektování a zohlednění skutečnosti, že 
kapacita životního prostředí je omezená.  
 
                                                           
32 PÍCHA, Kamil. Společenská odpovědnost podniku v aktuálních trendech a souvislostech. Praha: Alfa, 2012. 
103 s. Ekonomie studium. ISBN 978-80-87197-55-4, s. 29. 
33 O nás – společenská odpovědnost – zapojujeme naše zaměstnance. Klynveld Peat Marwick Goerdeler; KPMG. 
https://home.kpmg.com/cz/cs/home/o-nas/spolecenska-odpovednost/zapojujeme-nase-zamestnance.html 
34 O nás – společenská odpovědnost – zapojujeme naše zaměstnance. Klynveld Peat Marwick Goerdeler; KPMG. 
https://home.kpmg.com/cz/cs/home/o-nas/spolecenska-odpovednost/zapojujeme-nase-zamestnance.html 
35 O nás – společenská odpovědnost – zapojujeme naše zaměstnance. Klynveld Peat Marwick Goerdeler; KPMG. 
https://home.kpmg.com/cz/cs/home/o-nas/spolecenska-odpovednost/zapojujeme-nase-zamestnance.html 
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Dříve se touto oblastí zabývaly zejména podniky působící ve výrobním odvětví a stavebnictví, 
jakožto hlavní producenti negativních vlivů na okolí (emisí, prašných částic, toxických látek 
hluku apod.). V posledních letech se však na tuto oblast čím dál více zaměřují i společnosti, 
které mají pouze zprostředkovaný negativní dopad na životní prostředí a to prostřednictvím 
energetických úspor při své činnosti, vhodným nakládáním s odpady nebo produkcí 
ekologicky šetrných produktů a služeb.36 
 
Stěžejním bodem v rámci řízení činnosti firmy a jejího negativního dopadu na životní 
prostředí je formulace firemní environmentální politiky, která v sobě musí zahrnovat jednak 
ekologické řízení všech výrobních a jiných procesů, ale také musí klást důraz na ekologicky 
odpovědné chování zaměstnanců na všech firemních úrovních.37 
 
Konkrétně tedy aktivity firmy v environmentální oblasti představuje přijetí opatření ke 
snižování spotřeby energií a vody (např. izolace budov, regulace topení, využití energeticky 
úsporných technologií apod.), využívání obnovitelných zdrojů (např. solární energie), 
důsledné třídění a recyklaci odpadů (papír, plast, sklo, elektro odpad) a celkovou 
minimalizaci produkce odpadů, snižování emisí do okolního prostředí, dodržování norem  
a standardů při výrobních procesech, výrobu ekologicky šetrných výrobků, šetrnou přepravu 
zboží a materiálů. Firma by měla také dbát na to, aby se také její obchodní partneři, resp. 
dodavatelé a subdodavatelé chovali k životnímu prostředí ohleduplně. 
 
Další významnou environmentální aktivitou je monitoring vlivu činnosti firmy na životní 
prostředí. Aktivním přístupem podniku ke sledování a následnému řízení a snižování svých 
dopadů na životní prostředí může být jeho zapojení do programu EMAS. Tento program 
funguje v rámci Evropské Unie. Zapojením se do programu EMAS firma přistoupí k zavedení 
tzv. systému environmentálního řízení (dále jen „systém EMS“). „Systém EMS lze definovat 
jako součást celkového systému řízení organizace, jejímž cílem je zahrnutí požadavků na 
ochranu životního prostředí do celkové strategie organizace a jejích každodenních činností.“38 
Prostřednictvím systémů EMS může organizace deklarovat, že v rámci svých činností dbá 
na ochranu životního prostředí a zvažuje svůj vliv na své okolí. Důležitým aspektem systémů 
EMS je také závazek organizace, že svůj vliv na životní prostředí bude neustále zlepšovat, 
resp. že bude trvale snižovat svůj negativní dopad na životní prostředí. 
 
V neposlední řadě je v rámci snižování negativního vlivu firmy na životní prostředí nezbytná 
komunikace a spolupráce s místními zainteresovanými subjekty, tedy s místní samosprávou  
a občany, a to zejména v záležitostech hlukového zatížení obyvatel, zatížení místní dopravní 
infrastruktury nebo využívání místních zdrojů pitné vody.39 

                                                           
36 Společensky odpovědné chování jako trend a příležitost. Centrum inovací a rozvoje, s. 10.  
http://www.cir.cz/prirucka-csr/482649/1985622. 
37 Společensky odpovědné chování jako trend a příležitost. Centrum inovací a rozvoje, s. 10.  
http://www.cir.cz/prirucka-csr/482649/1985622. 
38 Systém environmentálního řízení a auditu; Eco Management and Audit Scheme; EMAS. Ministerstvo 

životního prostředí České republiky. http://www.mzp.cz/cz/emas 
39 Společensky odpovědné chování jako trend a příležitost. Centrum inovací a rozvoje, s. 10.  
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4. Společenská odpovědnost firem v České republice 
 
V tuzemském prostředí se poprvé myšlenky společensky odpovědného chování začaly 
objevovat již na přelomu 19. a 20. století. Významnou osobností spojovanou s počátkem 
uplatňováním principů společenské osobnosti u nás byl Tomáš Baťa. K rozvoji moderního 
pojetí CSR došlo v 90. letech 20. století. 
 
V současné době význam společenské odpovědnosti v českém podnikatelském prostředí 
neustále roste. Stále více firem se v rámci své podnikatelské činnosti přiklání k etickému 
jednání, ke snižování negativního dopadu činnosti na své okolí, ke spolupráci s místní 
komunitou a neziskovými organizacemi, ke kvalitní péči o své zaměstnance a k řadě dalších 
principů, které zastřešuje koncept společenské odpovědnosti. Odpovědný přístup 
k podnikání uplatňují téměř všechny velké firmy (české i mezinárodní, působící v České 
republice) a dalším záměrem je rozšiřování konceptu CSR mezi střední a malé podniky a do 
veřejné správy. 
 
Působí zde mnoho organizací a iniciativ, které jednak podporují firmy při zavádění konceptu 
CSR a následně i v jejich společensky odpovědném chování a dále rozšiřují myšlenky 
společenské odpovědnosti mezi širokou veřejnost. Všechny tyto organizace a instituce 
pořádají pravidelně celou řadu školení, přednášek, seminářů, prezentací a setkání, na 
kterých jsou prezentována a diskutována témata týkající se společenské odpovědnosti a dále 
soustavně spolupracují s mezinárodními organizacemi se záměrem vnášení světových trendů 
z oblasti CSR do českého podnikatelského prostředí. Těmito iniciativami jsou například 
Asociace společenské odpovědnosti, platforma Byznys pro společnost, Business Leaders 
Forum, Komora právní odpovědnosti a další. Odpovědné podnikání má také podporu státu, 
resp. vlády. Příslušné k problematice CSR je ministerstvo průmyslu a obchodu. 
 
4.1 Vztah tuzemské populace ke společenské odpovědnosti 
 
Celá oblast společenské odpovědnosti je velmi ovlivněna názory a postoji široké veřejnosti, 
která patří mezi jednu z cílových skupin, ke které koncept CSR směřuje. Zpětná vazba 
veřejnosti a její vnímání společenské odpovědnosti firem a celkový postoj k ní může do 
značné míry ovlivnit konkrétní společensky odpovědné chování firem. Výzkum týkající se 
postojů české populace k CSR provádí každoročně agentura pro výzkum trhu a veřejného 
mínění IPSOS. Nejaktuálnějšími údaji jsou data za rok 2015, která byla shromážděna v rámci 
výzkumu „CSR & Reputation Research 2015“. 
 
Prvním bodem výzkumu bylo rozčlenění populace podle toho, jak ke společenské 
odpovědnosti přistupují, včetně jejich vlastního odpovědného chování. Bylo zjištěno, že 17 % 
populace je vzorným příkladem společensky odpovědného chování a v tomto ohledu 
pozitivně ovlivňuje své okolí. Dalších 16 % je v oblasti CSR poměrně aktivní, má zkušenost s 
neziskovými organizacemi a podílí se na komunitních akcích. 17 % populace se účastní 

                                                                                                                                                                                     
http://www.cir.cz/prirucka-csr/482649/1985622. 
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komunitního života, ale nevyvíjí žádnou vlastní iniciativu. Celých 50 % dotazovaných má ke 
společenské odpovědnosti a komunitnímu životu zcela pasivní přístup. Následně byla 
zjišťována znalost společenské odpovědnosti mezi respondenty. Vyšlo najevo, že povědomí  
o společenské odpovědnosti má jen 24 % žen. Naopak u mužů zná společenskou 
odpovědnost 92 %.40 
 
Na základě dotazování reprezentativního vzorku populace byla dále zjištěna základní 
očekávání a požadavky společnosti od významných firem, jimiž jsou zodpovědné chování 
vůči zaměstnancům, ochrana životního prostředí a pravdivá komunikace zákazníkům. 
Zodpovědnost ve vztahu k zaměstnancům požaduje 61 % populace, záruka odpovědného 
přístupu k životnímu prostředí a přírodě je požadavkem 59 % respondentů a pravdivou 
komunikaci vyžaduje 53 % dotázaných. Dalšími požadavky na významné firmy jsou etika 
podnikání, snižování negativního dopadu provozních činností firmy na životní prostředí, 
bezpečnost a ochrana zdraví při práci, třídění a recyklace odpadů, podpora vědy, výzkumu 
a vzdělávání či ekologičtější výroba. Dle názoru mužů by se firmy v rámci své společenské 
odpovědnosti měly do budoucna více zaměřit na podporu vědy a výzkumu. Ženská část 
populace zase upřednostňuje aktivity v oblasti ochrany životního prostředí a humanitární 
pomoci.41 
 
Součástí výzkumu je i stanovení současných trendů CSR, jimiž jsou dobrovolnictví, vzdělávání 
a příznivý přístup k zaměstnancům. Dle názoru experta ze společnosti EGON se firmy 
mnohem více zaměřují na firemní dobrovolnictví a snaží se zaměřit na konkrétní cílovou 
skupinu resp. konkrétní organizaci, které budou pomáhat. Firmy dále kladou důraz na 
vzdělávání nejen svých zaměstnanců, ale také na vzdělávání žáků a studentů středních  
a vysokých škol i na předškolní výchovu dětí.42 
 
V neposlední řadě byla ve výzkumu věnována pozornost tomu, jak společensky odpovědné 
chování firem ovlivňuje nákupní chování české populace. Bylo zjištěno, že 13 % spotřebitelů 
zohledňuje při koupi produktů a služeb CSR, 4 % si při svém nákupním rozhodování 
vyhledávají informace o konkrétních aktivitách firmy ve vztahu ke společnosti a životnímu 
prostředí a že jeden z deseti Čechů je ochoten připlatit si za výrobek šetrný k životnímu 
prostředí.43 
 
Z výsledků výzkumu vyplývá, že je potřebné zvýšit povědomí široké veřejnosti o společenské 
odpovědnosti a více rozšiřovat mezi spotřebitele informace o konkrétních CSR aktivitách. 
Díky tomu bude moci být odpovědné chování firem širokou veřejností lépe oceněno. 

                                                           
40 CSR & Reputation Research 2015. Narodní informační portál o CSR, s. 3-4.  
http://narodniportal.cz/wp-content/uploads/2016/03/ipsos-csr-reputation-research-2015.pdf. 
41 CSR & Reputation Research 2015. Narodní informační portál o CSR, s. 7.  
http://narodniportal.cz/wp-content/uploads/2016/03/Ipsos-csr-reputation-research-2015.pdf. 
42 CSR & Reputation Research 2015. Narodní informační portál o CSR, s. 8.  
http://narodniportal.cz/wp-content/uploads/2016/03/Ipsos-csr-reputation-research-2015.pdf. 
43 CSR & Reputation Research 2015. Narodní informační portál o CSR, s. 5.  
http://narodniportal.cz/wp-content/uploads/2016/03/ipsos-csr-reputation-research-2015.pdf. 
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5. Tesco jako společensky odpovědná firma 
 
5.1. Představení společnosti Tesco 
 
Objektem výzkumu je společnost Tesco PLC (dále jen „Tesco“), resp. Tesco Stores Česká 
republika a.s. Tesco je světový maloobchodní řetězec, který nabízí sortiment, jako jsou 
potraviny, drogistické zboží, oděvy či pohonné hmoty a dále také finanční a telekomunikační 
služby. Společnost operuje na 11 trzích napříč Evropou a Asií. Ve střední Evropě funguje 
společnost Tesco jako skupina Tesco Europe, která sdružuje národní pobočky Tesca v České 
republice, Maďarsku, Slovensku a Polsku. V Asii pak operuje na trzích v Číně, Indii, Thajsku 
a Malajsii44. Celkově Tesco zaměstnává přibližně 500 tisíc zaměstnanců a ve svých téměř 
7 tisících prodejnách a online prodejem obslouží týdně miliony zákazníků.45 
 
Na tuzemský trh vstoupilo Tesco v roce 1996. Česká pobočka Tesca funguje pod názvem 
Tesco Stores Česká republika a. s. (Tesco ČR) a centrálním sídlem společnosti je obchodní 
centrum Eden v pražských Vršovicích. V současnosti provozuje Tesco Česká republika pod 
svoji značkou přes 200 obchodů (Tesco Express, supermarkety, hypermarkety a obchodní 
domy) a s více než 13 tisíci stálými zaměstnanci46 představuje jednoho z největších 
soukromých zaměstnavatelů v České republice. Od roku 2012 funguje v České republice také 
online prodej. Součástí společnosti jsou dále obchody s názvem Žabka, které jsou 
jejími franchisovými obchody47. Od roku 2015 je Tesco Česká republika součástí skupiny 
Tesco Europe. Tesco Europe představuje obchodní jednotku, která slučuje pobočky 
společností Tesco ve střední Evropě a koordinuje jejich činnost. K této transformaci došlo 
především se záměrem zvýšit konkurenceschopnost společnosti na evropském trhu. Vedení 
firmy je alokováno do všech čtyř zemí a v každé z nich je dále podporováno lokálními týmy 
složenými z odborníků se znalostmi místního trhu. Spolupráce mezi jednotlivými 
středoevropskými pobočkami je na vysoké úrovni. 
 
5.1.1 Poslání společnosti 
 
V roce 2015 bylo představeno nové poslání společnosti „Přinášíme zákazníkům každý den 
něco navíc.“. Nové poslání společnosti ovlivňuje veškeré firemní rozhodovací procesy 
a každodenní operace.48 Poslání také reflektuje misi společnosti, na které je její podnikání 
postaveno a to být číslem jedna pro své zákazníky. Důraz je kladen především na kvalitní 
servis zákazníkům. Důležité je, aby poslání bylo sdíleno na všech úrovních firmy. Společnost 

                                                           
44 Dalším záměrem firmy je expandovat na trh Jižní Korey. Hlasování proběhlo na Valném shromáždění v roce 
2015. 
45 Our business. TESCO PLC.  https://www.tescoplc.com/about-us/our-businesses/ 
46 HOLANOVÁ, Tereza. Největší zaměstnavatelé v Česku. Nový žebříček vedou policie a pošta. Aktuálně, 
8. III. 2016. https://zpravy.aktualne.cz/ekonomika/nejvetsi-zamestnavatele-v-cesku-novy-zebricek-vedou-
policie/r~968be8fae47411e59e52002590604f2e/ 
47 Franchisový obchod je takový obchod, který funguje pod určitou značkou, ale provozuje ho soukromá osoba, 
která si jméno značky koupila. 
48 Strategic Report 2016. TESCO PLC, s. 2-3.  
https://www.tescoplc.com/media/264195/strategic-report-2016.pdf. 
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chce působit pozitivně a pomáhat svým zákazníkům, kolegům i místní komunitě všude, kde 
podniká.  
 
5.2 Cíle a metody výzkumu 
 
Cílem výzkumu bylo zjistit přístup společnosti Tesco ČR ke společenské odpovědnosti 
a konkrétní podoby jejího společensky odpovědného konání. Pozornost byla zaměřena na 
strategickou rovinu CSR i na samotnou praxi společnosti, tedy na její konkrétní společensky 
odpovědné aktivity. 
 
Hlavními hypotézami jsou tato dvě tvrzení: 
 
1. Tesco Česká republika uplatňuje při své podnikatelské činnosti principy společensky 

odpovědného chování, 
2. Tesco Česká republika realizuje vlastní projekty v oblasti CSR a účastní se i projektů 

organizovaných jinými subjekty. 
 
Pro získání relevantních informací byly použity dvě kvalitativní výzkumné metody. První 
metodou byl polostrukturovaný rozhovor (též rozhovor podle návodu). Jde o takový 
rozhovor, v jehož průběhu nejsou kladeny předem formulované a seřazené otázky, ale 
probíhá podle předem připraveného návodu. Návod rozhovoru obsahuje témata (popřípadě 
předběžná znění otázek), která mají během rozhovoru zaznít. Při samotném rozhovoru je pak 
na uvážení tazatele, jak bude otázky formulovat a v jakém pořadí je bude klást. Cílem 
rozhovoru je, aby tazatel na základě odpovědí respondenta na kladené dotazy získal veškeré 
potřebné informace k vyřešení výzkumného problému.49 Pro úspěšné vedení takového 
rozhovoru je nutná alespoň minimální znalost dané problematiky. Respondentem rozhovoru 
byl Government Affairs & CSR manažer společnosti Tesco Česká republika. Rozhovor proběhl 
v únoru tohoto roku v prostorách centrály společnosti Tesco Česká republika v pražských 
Vršovicích. Před rozhovorem byl připraven seznam témat. Témata zahrnutá do návodu pro 
rozhovor se týkala společensky odpovědné aktivity společnosti v ekonomické, sociální 
a enviromentální oblasti – především CSR politiky a konkrétních realizovaných projektů 
společnosti. Před provedením rozhovoru byly z webových stránek společnosti shromážděny 
tazatelkou informace týkající se společensky odpovědné aktivity firmy. Na základě těchto 
informací byl utvořen návod rozhovoru. 
  
Druhou metodou byla sekundární analýza dokumentů. Sekundární analýza se zabývá 
zkoumáním takových dat, která byla shromážděna jinou osobou a pro jiný účel než je 
výzkumný problém. Cílem metody je objevení nových souvislostí uvnitř získaných  
a zpracovaných dat.50 Předmětem analýzy byly tři dokumenty společnosti Tesco PLC. 
Vzhledem k tomu, že vize, mise i strategie společnosti a veškeré politiky firmy jsou určovány 

                                                           
49 REICHEL, Jiří. Kapitoly metodologie sociálních výzkumů. Praha: Grada, 2009. ISBN 978-80-247-3006-6, s. 111-
112. 
50 VOJTÍŠEK, Petr. Výzkumné metody. Metody výzkumu a jejich aplikace v absolventských pracích vyšších 
odborných škol. Praha: Vyšší odborná škola sociálně právní, 2012. ISBN 978-80-905109–3-7, s. 37. 
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především britskou pobočkou Tesco, jsou získané informace aplikovatelné na českou 
pobočku Tesca. Tesco Česká republika tyto dokumenty samostatně pro svoji činnost 
nezpracovává. Veškeré relevantní informace jsou veřejnosti komunikovány prostřednictvím 
webových stránek společnosti.51 Zkoumanými dokumenty byly Strategic report 2016, 
Corporate Responsibility Update November 2016 a Tesco & Society Report 2014.  
 
Další relevantní informace byly čerpány z webových stránek Tesco PLC i Tesco Česká 
republika.52 
 
5.3 Tesco a společenská odpovědnost 
 
Společnost Tesco, nacházející se v pozici globálního maloobchodního řetězce působícího na 
jedenácti trzích napříč Evropou a Asií, si je vědoma svého významného vlivu na společnost 
a životní prostředí a také důležitosti svého odpovědného přístupu k podnikání. Předseda 
společnosti John Allen považuje pobočky společnosti Tesca za kultovní značku, národní 
instituce a významné zaměstnavatele a ve strategické zprávě za rok 2016 potvrzuje, že si je 
vědom odpovědnosti společnosti nejen vůči klíčovým stakeholderům, kterými jsou zákazníci, 
zaměstnanci, vlastníci nebo dodavatelé, ale celkově vůči celé společnosti53. 
 
V roce 2013 byla ustanovena nová strategie společenské odpovědnosti. V rámci nové 
strategie se Tesco zavázalo k maximálnímu využití svých kapacit pro vytváření skvělé 
hodnoty pro společnost při veškeré své činnosti54. Novou hodnotou v oblasti společenské 
odpovědnosti se stalo využívání síly společnosti pro dobrou věc. Touto hodnotou poukazuje 
Tesco na svoji snahu pozitivně ovlivňovat prostředí, ve kterém působí. Společnost 
dlouhodobě pracuje na tom, aby byla dobrým sousedem a v lokalitách, ve kterých působí, 
snižovala svůj negativní dopad na životní prostředí.55 
 
Záměry společenské odpovědnosti společnosti Tesco jsou obsaženy v jejích základních CSR 
závazcích. K těmto závazkům patří zodpovědné obchodování, snižování negativního vlivu na 
životní prostředí, post skvělého zaměstnavatele a podpora místní komunity. Tyto závazky 
korespondují s dlouhodobými cíli společnosti v oblasti CSR a jejich plnění je základem 
fungování všech firemních operací.56 
                                                           
51 Můžete zde nalézt odkaz na webové stránky Tesco PLC, kde jsou zveřejněny všechny dokumenty a další 
informace o činnosti celé společnosti. 
52 Tesco & Society Report 2014. Tesco PLC, s. II. 
https://www.tescoplc.com/media/1184/tesco_and_society_review_2014.pdf. 
53 Tesco & Society Report 2016. Tesco PLC, s. 3. 
https://www.tescoplc.com/media/264195/strategic-report-2016.pdf. 
54 Tesco & Society Report 2014. Tesco PLC, s. II. 
https://www.tescoplc.com/media/1184/tesco_and_society_review_2014.pdf. 
55 Odpovědná firma. TESCO Česká republika.  
http://www.tescocr.cz/cs/odpov%C4%9Bdn%C3%A1-firma/vyu%C5%BE%C3%ADv%C3%A1me-
na%C5%A1%C3%AD-s%C3%ADly-pro-dobrou-v%C4%9Bc/vyu%C5%BE%C3%ADv%C3%A1me-
na%C5%A1%C3%AD-s%C3%ADly-pro-dobrou-v%C4%9Bc 
56 Tesco & Society Report 2014. Tesco PLC, s. 24. 
https://www.tescoplc.com/media/1184/tesco_and_society_review_2014.pdf. 
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Společnost také splňuje základní předpoklad úspěšného zavedení a fungování konceptu 
společenské odpovědnosti do firemní praxe, jímž je závazek a soustavná podpora 
vrcholového managementu firmy. Problematikou firemní společenské odpovědnosti se ve 
firmě na strategické úrovni řízení zabývá Výbor pro CSR, jehož členy jsou nevýkonný 
předseda a nevýkonní ředitelé57 společnosti. Členové tohoto výboru si jsou vědomi 
důležitosti firemní odpovědnosti a v rámci činnosti výboru plní řadu úkolů pro podporu 
a rozvoj firemní CSR. Mezi úkoly výborů patří například schvalování CSR povinností, strategie 
společenské odpovědnosti, monitorování spolupráce se zainteresovanými stranami, 
hodnocení společenské odpovědnosti nebo kontrola komunikace CSR napříč celou 
společností. Dále má každá pobočka společnosti vytvořený CSR tým, který dohlíží na 
fungování a rozvoj CSR a má na starost realizaci veškerých CSR aktivit. Tyto týmy úzce 
spolupracují a jsou v pravidelném kontaktu. 
 
Veškeré společensky odpovědné konání firmy odpovídá firemní hodnotám, které pomáhají 
řídit rozhodování firmy a způsoby jejího chování tak, aby mohla naplňovat své poslání. 
Hodnotami společnosti jsou „Nikdo nedělá pro své zákazníky více než my“, „Chováme se 
k ostatním tak, jak chceme, aby se oni chovali k nám“ a „I malá pomoc může mít velký 
význam“. Společnost se snaží o to, aby nákupní zkušenosti zákazníků, kteří se rozhodli 
nakupovat u Tesca, byly nad jejich očekávání a lepší než ty předešlé (s ohledem na kvalitu 
výrobků a služeb).58 
 
5.4 Uplatňování principů společenské odpovědnosti 
 
Tesco při své podnikatelské činnosti uplatňuje principy společenské odpovědnosti ve všech 
třech oblastech – ekonomické, sociální i environmentální. 
 
V ekonomické oblasti mj. Tesco prosazuje transparentní a etické jednání s vlastníky, 
respektive akcionáři a investory i se svými dodavateli, netoleruje korupci a klade velký důraz 
na dodávání kvalitních a bezpečných produktů a služeb. Za účelem etického jednání firmy byl 
vytvořen etický kodex, který obsahuje pravidla chování, jež musí být dodržována 
a respektována všemi zaměstnanci. Firma také pro svoji činnost formulovala kodex 
obchodního jednání. Vedení společnosti vede soustavný dialog s vlastníky, resp. Akcionáři 
a investory s cílem zajistit jejich informovanost o aktivitách a výkonnosti firmy. Tento dialog 
probíhá v podobě různých formálních i neformálních setkání jako jsou konference či kulaté 
stoly. Transparentnost vůči vlastníkům, resp. akcionářům je zajišťována mj. pravidelnými 
prezentacemi výsledků pololetního a ročního hospodaření společnosti. Vedení společnosti 
také diskutuje s vlastníky, resp. akcionáři záležitosti týkající se správy a řízení společnosti.59 

                                                           
57 Dle amerického modelu správních orgánů velkých společností jsou nevýkonní funkcionáři ti, kteří tuto funkci 
vykonávají vedle svého stálého zaměstnání, popřípadě jsou v důchodu. Těmito funkcionáři bývají jimi zpravidla 
vážené osobnosti či bývalí top manažeři společnosti. 
58 Naše hodnoty. TESCO Česká republika. 
http://www.tescocr.cz/cs/o-n%C3%A1s/na%C5%A1e-posl%C3%A1n%C3%AD-a-hodnoty 
59 Annual Report and Financial Statements 2016.  TESCO PLC, s. 42. 
https://www.tescoplc.com/media/264194/annual-report-2016.pdf. 
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Dalším možným projevem transparentnosti společnosti je zveřejňování platů vrcholových 
manažerů a ředitelů. V neposlední řadě společnost buduje a udržuje silné vztahy se svými 
dodavateli, které jsou založené na otevřenosti, vzájemné důvěře a dlouhodobé spolupráci.  
 
Jedním z dlouhodobých cílů společnosti Tesco je status skvělého zaměstnavatele. Za účelem 
naplňování tohoto záměru Tesco vytváří pro své zaměstnance kvalitní pracovní prostředí 
a férové pracovní podmínky, investuje do jejich vzdělávání a umožňuje jim kariérní růst. 
Zaměstnanci společnosti jsou informováni o všech změnách, které je mohou ovlivnit. V rámci 
pracovního prostředí se společnost zabývá také genderovou problematikou. Tesco 
monitoruje genderové složení svých zaměstnanců a od roku 2012 i rozdíly v platovém 
ohodnocení mužů a žen. V roce 2016 tvořily ženy jednu třetinu zaměstnanců společnosti. 
Rozdílnost v platovém ohodnocení mužů a žen byla v roce 2012 nižší než 1 %.60 
 
Samozřejmostí pro Tesco je respektování a dodržování lidských práv. Dodržování stejných 
principů požaduje i u svých dodavatelů. 
 
Také podpoře místní komunity věnuje Tesco při svém podnikání značnou pozornost. 
Podporuje finančně a materiálně neziskové organizace a uzavírá s nimi partnerství, 
spolupracuje s místními školami, podporuje zaměstnanost v regionu a dále se také zapojuje 
do řešení místních záležitostí a problémů. 
 
V oblasti životního prostředí usiluje firma o snižování svého negativního vlivu na životní 
prostředí a to především prostřednictvím hospodárného využívání energií, recyklací odpadů 
nebo snižováním uhlíkové stopy produkované při provozní činnost. Tesco každoročně snižuje 
emise uhlíku o 1,5 %61, do roku 2050 se chce Tesco stát společností s nulovou uhlíkovou 
stopou62 a v současnosti firma recykluje až 86 % svých odpadů.63 

                                                           
60 Tesco & Society Report 2016. Tesco PLC, s. 21. 
https://www.tescoplc.com/media/264195/strategic-report-2016.pdf. 
61 An Update on Corporate Social Commitments November 2016.  TESCO PLC, s. 2. 
https://www.tescoplc.com/media/391787/corporate-responsibility-update_nov-2016-final.pdf. 
62 Tesco & Society Report 2014. Tesco PLC, s. 25. 
https://www.tescoplc.com/media/1184/tesco_and_society_review_2014.pdf. 
63 Tesco & Society Report 2014. Tesco PLC, s. 35. 
https://www.tescoplc.com/media/1184/tesco_and_society_review_2014.pdf. 
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5.5 Konkrétní společensky odpovědné aktivity společnosti Tesco Česká republika 
 
Společnost Tesco reaguje v rámci svého společensky odpovědného chování na tři naléhavé 
problémy, se kterými se lidská populace potýká. Těmito problémy jsou plýtvání potravinami, 
zdravotní problémy a relativně vysoká nezaměstnanost mladých lidí. Proto se konkrétní CSR 
aktivity Tesca zaměřují na eliminaci těchto problémů omezením plýtvání potravin, prevencí 
zdraví a podporou zdravého životního stylu a podporou mladých lidí. Tyto tři oblasti 
představují tři pilíře konceptu CSR Tesca. 
 
5.5.1 Prevence plýtvání potravinami 
 
Tesco Česká republika je jedním z hlavních aktérů na poli boje proti plýtvání potravinami 
v České republice. Každoročně se zapojuje do Národní potravinové sbírky, která je pořádána 
platformou Byznys pro společnost a potravinovými bankami ve spolupráci s obchodními 
řetězci. Zákazníci nakoupí v prodejnách Tesca Česká republika trvanlivé potraviny, které pak 
darují potravinovým bankám a ty jsou dále přerozdělovány potřebným. Celou akci Tesco 
podporuje propagací projektu a dále doplněním týmu dobrovolníků svými zaměstnanci. 
V roce 2015 darovalo Tesco Česká republika prostřednictvím svých zákazníků 111 tun 
potravin, loni dokonce 120 tun potravin a tento dar navýšilo finančním příspěvkem ve výši 
120 tisíc Kč. 
 
Tesco Česká republika dále spolupracuje s Českou federací potravinových bank na denní bázi. 
Každý den věnuje 77 obchodů své potravinové přebytky potravinovým bankám. Jedná se 
o potraviny, jako jsou ovoce, zelenina či pečivo. Doposud takto Tesco Česká republika 
darovalo celkem 409 tun potravin64. Plánem je do roku 2020 zapojit do této spolupráce 
všechny své hypermarkety, 140 obchodů a několik provozoven Tesco Express. Dle CSR 
manažera bude tohoto stavu dosaženo předčasně, a to již v roce 2018. 
 
Další aktivita firmy je zaměřena na co největší zužitkování vyprodukované zemědělské úrody. 
Tento rok spouští Tesco Česká republika pilotní projekt s názvem „Perfectly Imperfect“. 
Smyslem projektu je právě zužitkování co nejvyššího množství zemědělské úrody a spočívá 
v prodeji ovoce a zeleniny různých tvarů a velikostí. Tyto produkty neodpovídají estetickým 
standardům, což nemá žádný vliv na jejich kvalitu. A proto se Tesco ČR rozhodlo zařadit toto 
ovoce a zeleninu do své nabídky se slevou 20 %. 
 
Tesco se také angažuje v šíření osvěty tohoto problému. V roce 2016 se Tesco stalo již po 
třetí generálním partnerem a spoluorganizátorem evropské konference NO FOOD TO WASTE 
2016, která se uskutečnila v Maďarsku. Následně pak v Praze uspořádalo ve spolupráci 
s platformou Byznys pro společnost odbornou konferenci Žádné jídlo nazmar, která byla 
zaměřena na problematiku plýtvání potravinami v České republice. 
 

                                                           
64 Odpovědnost firem. TESCO Česká republika. 
http://www.tescocr.cz/cs/odpov%C4%9Bdn%C3%A1-firma/pl%C3%BDtv%C3%A1n%C3%AD-potravin 
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Skutečné nasazení společnosti Tesco Česká republika v oblasti prevence plýtvání potravinami 
dokazuje také realizace průzkumu, který sledoval chování zákazníků Tesca ve vztahu 
k zacházení s potravinami. Z výsledků vyšlo najevo, že pouhých 5 % respondentů nevyhazuje 
žádné potraviny a až 82 % z nich vyhazuje potraviny týdně, a to v přibližné hodnotě 50 Kč. 
Celkem 39 % respondentů zastává názor, že v rámci prevence plýtvání potravinami může 
značně pomoct osvěta v oblasti správného uchovávání a skladování potravin. Tento názor se 
stal výzvou pro Tesco a na jeho základ dále rozvíjí svoji aktivitu v této oblasti. 
 
5.5.2 Zdravý životní styl 
 
V rámci prevence zdraví se společnost Tesco snaží svým zákazníkům i zaměstnancům 
napomoci ke zdravějšímu životnímu stylu. Pozornost je zaměřena především na prevenci 
obezity. Tesco Česká republika rozšiřuje svoji nabídku o produkty zdravé výživy a na svých 
webových stránkách zveřejňuje recepty pro sestavení zdravého a vyváženého jídelníčku.65 
 
Některé zahraniční pobočky Tesca realizují také řadu projektů zaměřených zejména na 
edukaci dětí předškolního a školního věku v oblasti zdravé stravy. Jedním z takových projektů 
je projekt „From Farm to Fork“ realizovaný v Polsku. Tento interaktivní projekt je určen pro 
děti prvního stupně základních škol. Prostřednictvím exkurzí v různých odděleních obchodů 
Tesco nebo u jeho dodavatelů jsou děti seznamováni s dlouhou cestou pokrmů „z farmy až 
na talíř“. V České republice je tento projekt plánován na příští rok. 
 
5.5.3 Šance pro mladé lidi 
 
Třetí stěžejní oblastí, na kterou společnost Tesco Česká republika zaměřuje svoji pozornost, 
jsou mladí lidé a jejich podpora při startu kariéry a při dalším kariérním růstu. Celkově 
společnost Tesco zaměstnává okolo 100 tisíc mladých lidí.66 Účelem této iniciativy není 
pouze poskytnutí zaměstnání mladým lidem, ale i jejich následná inspirace, zdokonalování 
jejich dovedností apod. V této oblasti realizuje společnost Tesco projekt Tesco Youth 
Academy. Jde o webový portál určený studentům středních a vysokých škol, na kterém jsou 
dostupné různé vzdělávací programy a tréninkové kurzy pro rozvoj klíčových dovedností 
a dále také informace o různých profesích a o využitelnosti dovedností při výkonu daných 
profesí.67 V České republice zatím tento program plně nefunguje a podpora mladých je 
realizována zejména formou přednášek na středních školách, účastí na studentských 
a pracovních veletrzích nebo poskytováním stáží především na provozních jednotkách 
společnosti. 
 

                                                           
65 Recepty jsou dostupné na webové adrese http://www.tescorecepty.cz. 
66 Mladými jsou pro tyto účely považování lidé do věku 25 let. 
67 Tesco & Society Report 2014. Tesco PLC, s. 23. 
https://www.tescoplc.com/media/1184/tesco_and_society_review_2014.pdf. 
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5.5.4 Další aktivity Tesco Česká republika 
 
Vedle výše zmíněných oblastí Tesco Česká republika zaměřuje své společensky odpovědné 
aktivity také na podporu místní komunity, budování silných vztahů se svými dodavateli nebo 
na snižování negativního dopadu své činnosti na životní prostředí. 
 
Jedním z nejvýznamnějších projektů, kterým společnost podporuje místní komunitu je 
originální program „Vy rozhodujete, my pomáháme“. V rámci grantového programu 
společnost Tesco Česká republika loni rozdělila celkem 2,7 milionů Kč mezi devadesát 
projektů, které podporují místní komunitu. Tento program pokrýval celou Českou republiku, 
ve všech 90 regionech mohly být do programu přihlášeny různé projekty. V každém z regionů 
byly pak zákazníky vybrány tři vítězné projekty, na které Tesco Česká republika přispělo 
částkou 30 tisíc Kč. Za každý nákup v prodejně Tesca Česká republika získali zákazníci žeton, 
který mohly hodit do hlasovacího boxu projektu, který je nejvíce oslovil. Hlasování probíhalo 
přibližně jeden měsíc a průběžné výsledky byly každý týden zveřejňovány na webových 
stránkách. Také konečné výsledky byly zveřejněny na internetu. Do loňského ročníku 
„Vy rozhodujete, my pomáháme“ bylo přihlášeno celkem 648 projektů a o vítězích 
rozhodlo 3 646 956 hlasů zákazníků. Mezi vítěze patřily například projekty neziskových 
organizací Zdravotní klaun nebo Mamma HELP.68 Pro úspěšnost loňského ročníků programu 
bude letos projekt realizován dokonce dvakrát během roku. Tesco tedy přispěje na rozvoj 
a podporu místní komunity celých 5,4 milionů korun. 
 
Veškeré společensky odpovědné aktivity Tesca Česká republika v oblasti CSR a charity 
zastřešuje firemní Nadační fond Tesco Stores Česká republika a. s. (dále jen „Fond“). Fond 
se zaměřuje především na podporu neziskových organizací zaměřených na vědu, výzkum, 
výchovu, vzdělávání či volnočasové aktivity dětí a dále organizace zaměřené na péči  
o zdravotně postižené či sociálně znevýhodněné spoluobčany. Z Fondu jsou také uvolňovány 
finanční prostředky na podporu zdravého životního stylu, ochranu životního prostředí či 
pomoc při živelních pohromách.69 
 
V neposlední řadě je jednou z aktivit Tesco Česká republika provoz prodejny s nulovou 
uhlíkovou stopou70. Tato prodejna se nachází v Jaroměři a slouží jako jakýsi zkušební provoz. 
Jednotlivé ekologicky šetrné provozní technologie využívané v této prodejně jsou pak 
instalovány do dalších prodejen. 
 

                                                           
68 Previous edition; Pomáháme. iTESCO.   https://pomahame.itesco.cz/previous_edition 
69 Nadační fond Tesco: pomáhat má vždy cenu. Bio-info.cz. 
http://www.bio-info.cz/zpravy/nadacni-fond-tesco-pomahat-ma-vzdy-cenu 
70 Nulovou uhlíkovou stopou je myšleno nulové roční množství vyprodukovaného oxidu uhličitého CO2. V praxi 
to pak znamená, že množství CO2 vyprodukovaného při výrobě zboží musí být vynulováno například výrobou 
energie z obnovitelných zdrojů. 
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5.6 Vyhodnocení výzkumu 
 
Na základě vyhodnocení informací získaných během rozhovoru s Government Affairs a CSR 
manažerem společnosti Tesco Česká republika a sekundární analýzy dokumentů společnosti 
Tesco PLC a informací dostupných z webových stránek společnosti byly potvrzeny obě 
výzkumné hypotézy. Společnost Tesco Česká republika je silně angažovanou firmou v oblasti 
společenské odpovědnosti a při své podnikatelské činnosti se zaměřuje jak na ekonomická, 
tak na sociální i environmentální hlediska společenské odpovědnosti. Společnost realizuje 
celou řadu CSR projektů a spolupracuje s řadou neziskových a nevládních organizací na 
národní i mezinárodní úrovni. S ohledem na společensky odpovědnou činnost ostatních 
zahraničních poboček společnosti je zde však několik velkých projektů, na kterých bude 
muset Tesco Česká republika ještě chvíli pracovat, aby je mohlo v České republice 
zrealizovat. V neposlední řadě se Tesco Česká republika touto svoji aktivitou značně podílí na 
rozšiřování povědomí široké veřejnosti o společenské odpovědnosti firem. 
 
Provedení tohoto výzkumu proběhlo bez větších komplikací a zjištěné informace obohatily 
znalosti výzkumníka, jak z teoretického, tak z praktického hlediska. 
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Závěr 
 
Koncept společenské odpovědnosti představuje moderní způsob řízení firem, který přináší 
celou řadu výhod nejen firmám, ale celé společnosti jako takové. Zvyšování kvality 
poskytovaných produktů a služeb, snaha o maximální spokojenost zaměstnanců, 
transparentní a etické jednání, šetrnost k životnímu prostředí nebo finanční a materiální 
podpora neziskového sektoru jsou aktivity, které by se měly uplatňovat v rámci 
podnikatelské činnosti firem. Pokud firma tyto aktivity zařadí do svých každodenních operací, 
je jí odměnou dlouhodobá úspěšnost a konkurenční výhody, ale také dobrá firemní image 
a důvěra ze strany firemních vlastníků, zákazníků, zaměstnanců, obchodních partnerů 
a dalších stakeholderů. Přínosy společensky odpovědného chování si v současnosti 
uvědomuje stále větší počet firem, a proto počet odpovědných firem stále roste.  
 
Také v České republice roste počet odpovědných firem a pojem společenské odpovědnosti 
se začíná dostávat do povědomí široké veřejnosti a stává se jedním ze zohledňovaných 
kritérií při nákupním rozhodování tuzemských spotřebitelů. Principy společensky 
odpovědného chování uplatňuje celá řada velkých společností, především těch, které jsou 
národními pobočkami nadnárodních společností. Příkladem takové firmy je právě společnost 
Tesco Stores Česká republika, které byla věnována pozornost v poslední kapitole. O něco 
méně je koncept CSR rozšířen u malých a středních podniků. V českém prostředí však 
funguje několik platforem zabývajících se problematikou CSR a jejich záměrem je 
v současnosti právě rozšiřování společenské odpovědnosti mezi malé a střední podniky a do 
veřejné správy. Za tímto účelem tyto organizace spolupracují, poskytují poradenské služby 
a celkově vyvíjejí aktivitu k tomu, aby bylo téma společenské odpovědnosti v České republice 
stále atraktivnějším. 
 
Cílem studie bylo poskytnout jednak teoretické poznatky o konceptu společenské 
odpovědnosti a jeho základních principech a dále poskytnout obraz o situaci společenské 
odpovědnosti v České republice. Oba tyto cíle byly naplněny v teoretické i praktické části, na 
základě zpracování informací získaných z literárních pramenů a rozhovoru s Government 
Affairs & CSR manažerem společnosti Tesco Stores Česká republika. 
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Příloha: Protokol rozhovoru. 
 
Datum provedení: 24. února 2017. 
Čas provedení: 10:00 – 12:00. 
Místo provedení: kanceláře společnosti Tesco Stores Česká republika a. s. v pražských 
Vršovicích. 
 
Tazatel: Linda Kassahunová 
 
Respondent: Government Affairs & CSR manažer společnosti Tesco Stores Česká republika 
a. s. Martin Lupa. 
 
Tematické okruhy rozhovoru: 
 
1. Celkový přístup ke společenské odpovědnosti – řízení CSR, CSR tým a jeho složení, pilíře 

CSR společnosti. 
2. Aktivity společnosti v sociální oblasti – podpora místní komunity, podpora neziskových 

organizací, spolupráce se vzdělávacími organizacemi, péče o zaměstnance. 
3. Aktivity společnosti v ekonomické oblasti – spolupráce s dodavateli, transparentnost 

a etické jednání. 
4. Aktivity společnosti v environmentální oblasti – opatření společnosti ke snižování 

negativního dopadu činnosti společnosti na životní prostředí. 
 
Průběh rozhovoru: Rozhovor probíhal neřízeně a v jeho průběhu vládla příjemná atmosféra. 
Na začátku rozhovoru se ujal slova respondent a podal klíčové informace o činnosti 
společnosti v oblasti CSR. V průběhu tohoto vyprávění zodpověděl řadu respondent celou 
řadu otázek týkajících se předem připravených témat. Následně byly respondentovi položeny 
doplňující otázky. 
 
Výsledek rozhovoru: Během rozhovoru byly podány vyčerpávající informace o činnosti firmy 
v oblasti CSR a byly zodpovězeny všechny doplňující otázky. Informace získané v průběhu 
rozhovoru umožnily tazatelce vytvořit si celkový obraz o společensky odpovědném chování 
společnosti. Veškeré informace získané během rozhovoru jsou zapracovány do poslední 
kapitoly práce studentské vědecké a odborné činnosti. 
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Příloha: Vybrané listy z dokumentů společnosti Tesco PLC. 
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