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Definice CSR 

  „Koncept, pomocí kterého firmy na 
dobrovolném základě integrují sociální a 
ekologická hlediska do běžných firemních 
operací a interakcí se zainteresovanými 
aktéry (stakeholdery).“ 

 

EK, 2001 



 
Témata – pilíře společenské 

odpovědnosti  
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Společenskou odpovědnost podniků 
můžeme chápat jako podnikání poháněné 

hodnotami (Carrolova pyramida) 
 

 

filantropická zodpovědnost 

etická zodpovědnost 

právní zodpovědnost 

ekonomická zodpovědnost 

18.4.2016 4 



Vývoj konceptu 

Corporate 
Social 

Responsibility 

Corporate 
Responsibilty 

Sustainable 
Business 
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Co způsobilo zájem o CSR? 

1. Problémy spojené s udržitelností. 

2. Prohlubující se globalizace a následné 
rozevírání nůžek mezi bohatstvím a 
chudobou. 

3. Zvětšování propasti mezi reálným chováním 
firem a očekáváními společnosti vzhledem k 
podnikatelské etice. 

4. Zájem veřejnosti/voličů o výše uvedené 
problémy. 
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Otazníky kolem CSR 

• Mají být CSR aktivity regulovány nebo ponechány 
na dobrovolnému přístupu?  
 

• Jak to doopravdy myslí korporace? Je CSR jen nutná 
PR aktivita nebo ji lze přetavit na konkurenční 
výhodu? 
 

• Je CSR jen pro business nebo i pro nepodnikatelské 
subjekty – školy, veřejnou správu…? 

 
 

 
 



Společenská odpovědnost se přetavila 
v politikum  

• Zájem veřejnosti/voličů o udržitelný rozvoj 
vedl postupně k tomu, že se toto téma stalo 
součástí politické agendy na globální (OSN, 
OECD, WCSD), regionální (ECR Europe, EK) i 
lokální úrovni (BLF, CCSB, Byznys pro 
společnost…).  

• Zároveň se začalo rozvíjet výkaznictví o 
společenské odpovědnosti/reporting a v 
některých zemích vstoupilo i do legislativy. 

 
18.4.2016 8 



18.4.2016 9 

Globální aktivity CSR 

1. OSN 2000: UN Global Compact (Globální dohoda 
OSN) 

2. OECD 2000: OECD Guidelines for Multinational 
Enterprise (Směrnice OECD pro multinacionální 
podnik) 

3. Global Reporting Initiative (Globální iniciativa ve 
výkaznictví) 

4. ISO 26000 
5. Další iniciativy:  

 International Business Leaders Forum 
 CSR International… 
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OECD 2000: OECD Guidelines for 
Multinational Enterprise 

Cílem je podpořit žádoucí corporate governance, 
zejména jak mají firmy informovat o:  

- výsledcích hospodaření, plánech a cílech firmy,  

- vlastnických vztazích a hlasovacích právech,včetně 
zveřejnění seznamu členů správních rad a exekutivy 
a jejich finančního ohodnocení, 

- předvídatelných rizikových faktorech, 

- otázkách vztahu k zaměstnancům a ostatním 
stakeholderům včetně dodavatelského řetězce. 
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Proč existují pochybnosti o konceptu 
společenské odpovědnosti?  

• Společenské a ekonomické cíle podniků jsou 
vnímány jako vzájemně si konkurující. 

• CSR je stále vnímána jako PR aktivita, charita, 
„odpustek“ velkých podniků, kterým si kupují 
souhlas s uskutečňováním svého obchodního 
modelu (licence to operate).  
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Myšlenka shared value 
(Porter, Kramer) 

• Podniky mohou myšlenku CSR přeměnit na 
konkurenční výhodu, pokud se jim podaří 
najít místo, kde se společenské zájmy 
protínají s jejich vlastním podnikáním, najít 
tzv. „sdílenou hodnotu“.  

• Má-li mít strategie CSR skutečný dopad, je 
třeba ji lokalizovat.  
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CSR může přispívat k úspěšnosti podniku 
podle toho, čím je motivována 
 

Motivace aktivit CSR 
 

Generování   inovací        
 
 
 

Omezení negativního dopadu 
podnikání na společnost a 

životní prostředí       
 
 

Risk management 

 
Příspěvek k firemnímu úspěchu 
• získání nových zákazníků a trhů 
• vytvoření nových business modelů 
• vytvoření nových kompetencí 

zaměstnanců (responsible leadership) 
• zvýšení loajality zákazníků 
_______________________________ 
• omezování negativního dopadu 

hodnotového řetězce (zelené programy) 
• posilování reputace značky a cenové 

pozice 
• přitažlivost pro zaměstnance 
• vytváření příznivého podnikatelského 

prostředí (např. boj s korupcí) 
• vytváření pozitivního vztahu s místní 

komunitou 
_______________________________ 
• minimalizace materiálních rizik 
• prevence před skandály  



Společenskou odpovědnost lze 
stimulovat shora či zdola 

Tvrdá regulace právními 
normami  

Hybridní regulace 

Měkká regulace aktivizující 
občanskou společnost 
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Aktivity CSR lze usměrňovat různými 
nástroji shora či zdola 

1. Informační nebo 
podpisové akce, kampaně, 
školení… 

2. Vytváření partnerství, 
dohody, sítě, PPP, dialog… 

3. Finanční nástroje – daně, 
dotace, granty, ceny, 
odměny 

4. Strategie, akční plány, 
platformy, centra 

5. Právní nástroje, zákony, 
regulace, dekrety 

 

     měkká regulace a 

     a tzv. nové formy 

     vládnutí 

 

          

          hybridní nástroje 

 

        

         regulační přístup 



Stimulace společenské odpovědnosti 
zdola 

• Holistické vzdělávání  
            zapojit „hlavu, ruce i srdce“, učení se na 
projektech 
• Sociální podnikání 
           příklad Ashoka  
• Sdílená ekonomie a ekonomie daru 
            příklad: hearth.net 
• Spolupráce občanů s veřejnou správou 
            příklad: lepší místo 
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