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Slovo úvodem

Předkládaná publikace si klade za cíl představit zaintereso-
vanému čtenáři obor společenské odpovědnosti fi rmy, jeho 
cíle a význam při vytváření kulturního podnikatelského 
prostředí v České republice.

Společenská odpovědnost není, jak se mnozí domníva-
jí, jen fi remní fi lantropií či širším záběrem fi rmy v public 
relations. Je postavena na třech vzájemně provázaných pilí-
řích – ekonomickém, environmentálním a společenském. 
Chce-li být fi rma úspěšná, musí se každodenně stejnou 
měrou věnovat všem třem oblastem – uplatňovat principy 
corporate governance, pracovat na každodenním zlepšo-
vání vztahů se zákazníkem, dodavatelem, odběratelem, ve zvýšené míře dbát 
o zlepšování pracovních podmínek zaměstnanců, prosazovat pravidla rovné pří-
ležitosti a mít přátelský vztah s prostředím, ve kterém působí. 

Společenská odpovědnost fi rmy nic nenařizuje, do ničeho nenutí. Říká, jak 
můžeme dělat věci jinak a lépe, abychom mohli dosáhnout lepších výsledků 
a vyšších dlouhodobých zisků s ohledem na své okolí. 

V rámci státního podniku Řízení letového provozu České republiky pro 
nás společenská odpovědnost znamená trvalou výzvu, obohacení a prostor pro 
kreativitu. Náš podíl na řešení aktuálních společenských témat vnímáme jako 
morální povinnost úspěšné a moderní fi rmy i jako podporu trvale udržitelného 
rozvoje. Chceme být prospěšní společnosti a prostředí, ve kterém žijeme, a záro-
veň posílit naši pozici žádaného obchodního partnera a dodavatele služeb.

Nasloucháme potřebám společnosti, snažíme se jim porozumět a naplňovat 
je. Naši podporu směřujeme především na rozvoj a práci neziskových organi-
zací. Pevně věříme, že právě tak zacílíme naši pomoc efektivně. Podporujeme 
zejména charitativní, humanitární a sociální projekty. Zvláštní pozornost věnu-
jeme vzdělávání mladých lidí.

Ing. Jan Klas

SLOVO ÚVODEM
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Naše projekty by nevznikly bez vzájemné podpory, otevřené komunikace 
a spolupráce. Vítáme aktivní účast našich zaměstnanců na aktivitách v oblas-
ti společenské odpovědnosti a věříme, že jim tak poskytujeme tvůrčí pracovní 
prostředí a prostor pro vlastní kreativitu.

Těší nás, že snahou být prospěšní a odpovědně přistupovat ke svému okolí za 
sebou zanecháváme viditelné a přínosné výsledky. Právě radost z dobře vykona-
né práce v této oblasti je pro nás nejen velkým závazkem, ale i motivací věnovat 
se společenské odpovědnosti naplno i v budoucnosti.

Ing. Jan Klas
Generální ředitel

Řízení letového provozu České republiky, státní podnik
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Úvod

Publikace o společenské odpovědnosti organizací (CSR) se zamýšlí nad tímto 
pojmem z pohledu jeho dalšího uplatnění v budoucnosti. Je to pojem, který se 
v našich krajích zabydlel již před pár lety, nicméně široká veřejnost stále tápe, co 
vlastně CSR znamená a k čemu je to dobré. Komerční (hlavně globální) fi rmy 
už mají řadu let své CSR manažery a strategie, pořádají se mezinárodní odborné 
konference o společenské odpovědnosti, ale stále je CSR oblastí jen pro „vyvo-
lené“. A to přesto, že primárním účelem CSR je napomáhat oblastem, které 
v dnešní společnosti strádají nebo mohou strádat (životní prostředí, minoritní 
skupiny apod.), tedy okolí, které obklopuje každého z nás.

V kapitolách této knihy naleznete nejen základní pojmy z CSR, ale také 
možnosti, kam se může společenská odpovědnost vyvíjet, aby měla pozitivní 
dopad na co největší počet lidí. Klademe si otázku, zda je CSR nástrojem pro 
zlepšování interních procesů ve fi rmě, zda to je „konání dobra“, pouhé PR nebo 
ještě něco jiného.

Než se do knihy začtete, dovolte malé přirovnání CSR k vývoji lásky. V lásce 
jde zpočátku o „eros“, tedy výlučně o partnera. Druhým stupněm je „fi lia“, 
vrcholí dětmi a končí v „agapé“, tedy v rostoucí empatii k zemi, zvířatům, pří-
padně Bohu. Podobně bychom mohli říci, že začínající podnikatel se nejdříve 
stará pouze o svou rodinu, kterou živí, a na ostatních mu příliš nezáleží. Pak si 
začíná najímat zaměstnance a starat se o ně. S růstem podniku začíná přesaho-
vat i k místní komunitě.

Přejeme vám hodně pěkných chvil při čtení knihy a především při uplatňová-
ní společensky odpovědných přístupů, které udělají celou naši Zemi šťastnější.

ÚVOD
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 Základní vymezení CSR
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Proč myslíš, že je Baťa tak uznávaný v podnikatelském světě a oblíbený mezi 
zaměstnanci?“ To byla otázka, kterou mi položil před několika lety jeden 

úspěšný manažer. Odpovědí, které mě napadaly, byla celá řada – že byl pra-
covitý, inovoval cenovou politiku, modernizoval závody, přišel s moderními 
manažerskými metodami atd. Pak jsem si uvědomil, že to vše a mnohem více 
dělá spousta jiných podnikatelů a fi rem, kteří jsou možná stejně úspěšní. V čem 
tedy tkví ten posun mezi úspěchem fi rmy a celospolečenským uznáním? Proč 
jsou některé fi rmy sice úspěšné, ale málo „sexy“ pro své okolí?

Odpovědí je nepochybně více, ale pro názornost budu pokračovat ve svém 
příběhu. Abych přišel věci na kloub, rozjel jsem se podívat do Zlína a prošel si 
nejen původní závod fi rmy Baťa, ale i město, navštívil archiv a lovil informace 
na internetu – výsledek? Jednoznačný! Baťa byl zodpovědný ke svému okolí! 
Respektoval místo, kde podnikal, rozvíjel město, choval se ohleduplně k příro-
dě, stavěl byty a domy pro zaměstnance atd. Co je na tom zajímavé? 

Některé odpovědi naleznete v dalších kapitolách této knihy.

1.1  Pojem CSR

„Značná šíře konceptu společenské odpovědnosti firem (Corporate Social 
Responsibility – CSR) zatím způsobuje velmi vysokou terminologickou nejed-
notnost v této oblasti. Také pro pojem CSR neexistuje v současné době žád-
ná jednotná celosvětová defi nice a jak se zdá, změna je v nedohlednu. Je to 
způsobeno zejména tím, že CSR je založena na dobrovolnosti a nemá striktně 
vymezené hranice. Dává tak prostor široké diskusi i velmi širokému chápání 
a interpretaci tohoto komplexního konceptu jednotlivými zájmovými skupi-
nami. V důsledku toho existuje celá řada defi nic a přístupů k vymezení CSR.“ 
(KUNZ, V., SRPOVÁ, J.: Společenská odpovědnost a její vliv na rozvoj kvality 
života. In: Dvořáková, Z., Stříteský, M. (ed.). Svět práce a kvalita života v globa-
lizované ekonomice. Praha: VŠE, 2007.)

„
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