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Podnikatelský model
nového tisíciletí
TEXT: Ing. Lucie Mádlová, Ph.D. FOTO: autorka

SPOLEèENSKY ODPOVëDNÉ AKTIVITY, ANGAŽOVANOST VąèI MÍSTNÍ KOMUNITë, REALIZACE VEüEJNë
PROSPëŠNÝCH PROJEKTą, DOBROVOLNICTVÍ, TO VŠE ZNAèÍ ROSTOUCÍ POTENCIÁL SPOLEèENSKÉ ODPOVëDNOSTI NEJEN V PODNIKATELSKÉM PROSTüEDÍ. PüESTOŽE SE STÁLE JEDNÁ O AKTIVITY JDOUCÍ NAD
RÁMEC ZÁKONNÝCH OèEKÁVÁNÍ, ODPOVëDNÉ CHOVÁNÍ FIREM JE V DNEŠNÍ SPOLEèNOSTI VÍCE NEŽ NUTNÉ.
MĪžeme se bavit o CSR (Corporate So-

v rámci ne¬nanďního reportingu

cial Responsibility), o spoleďenské od-

v pġíštích letech povinnđ reportovat

povđdnosti, o udržitelnosti rozvoje ďi

rovnđž svoji spoleďenskou odpovđd-

prostđ o odpovđdném podnikání. Spo-

nost. SmĒrnici ociálnĒ pĢijala Rada

leďenskou odpovđdnost není tġeba

Evropské unie v záĢí letošního roku.

vysvđtlovat složitou de¬nicí a ďtenáġe tak odradit hned na samém poďátku. V ġadđ pġípadĪ lze k interpretaci
použít „obyďejný“ selský rozum, vnímat svđt a podnikání v širším kontextu
a zaďít se zabývat nejen maximaliza-

a celkovđ na spoleďnost. A také co
ona demokratická spoleďnost od
¬rem vlastnđ oďekává. Postupnđ se
mđní tradiďní pġístup podniku, jehož výhradní odpovđdností je pouhé zvyšování zisku ďi hodnoty pro
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spoleďenská odpovđdnost stává svđtovým trendem a je nezbytným pġedpokladem úspđšného podnikatelského modelu nového tisíciletí. A ¬rmy si

si klade za cíl posílení transparentnosti

tento trend zaďínají velmi rychle uvđ-

a odpovĒdnosti spoleĐností,

domovat. DĪležité je, aby nadnárod-

snížení administrativní zátđže na pod-

ní spoleďnosti nepġebíraly strategii

niky a zajištđní rovných podmínek pro

globálnđ, ale spoleďensky odpovđdné
aktivity smđġovaly do místa, kde

Podle nové evropské směrnice
budou muset velké firmy nad
500 zaměstnanců v rámci
nefinančního reportingu v příštích
letech povinně reportovat rovněž
svoji společenskou odpovědnost.

pĪsobí. Právđ podpora CSR na regionální úrovni, tam, kde skuteďnđ
pġímo ovlivĜuje blízké okolí, je nesmírnđ dĪležitá.
Jako první nadnárodní spoleďnost
v êeské republice pġijal deset základních principī UN Global Com-

akcionáġe.

Report společenské
odpovědnosti

êísla studie CSR jasnđ ukazují, že se

Nový pġístup ke zveġejĜování informací

cí zisku, ale také tím, jaký vliv má
chování ¬rem na životní prostġedí

Trend i společenská nutnost

pact i na lokální úrovni T-Mobile.
¬rmy v celé Evropské unii. Jako návod,

Deutsche Telekom je ďlenem iniciati-

jak ne¬nanďní informace vykazovat,

vy Global Compact již nđkolik let, pro-

Nejnovđjší studie CSR pġicházejí se

mĪže spoleďnostem posloužit tzv. Com-

to se i T-Mobile plnđ ztotožĜuje s prin-

zajímavými ďísly. Spoleďensky odpo-

munication on Progress mezinárodní

cipy, které jsou v rámci této platformy

vđdné chování se v posledních letech

organizace UN Global Compact, nejvđt-

pġijímány. K založení národní sítđ Glo-

stává stále dĪležitđjším pro nejvyšší

ší platformy spoleďenské odpovđdnosti

bal Compact je tġeba získat desítku vý-

vedení ¬rem. Vytváġení odpovđdných

na svđtđ pod záštitou OSN. UN Global

znamných signatáġĪ a podporovatelĪ

hodnot bude sílit i v horizontu násle-

Compact je síĦ ¬rem a organizací, které

z ġad zdejších ¬rem. Pokud se podaġí

dujících pđti let. Otázkou zĪstává, zda

se rozhodly sjednotit své poslání i kaž-

shromáždit dostateďný poďet organi-

se stále jedná o dobrovolnou aktivitu,

dodenní ďinnosti s deseti obecnđ pġijí-

zací, vznikne v prĪbđhu nadcházejícího roku ďeská síĦ Global Compact a do

nebo se jen ¬rmy pġipravují na trend,

manými principy spoleďenské odpovđd-

kdy se reportování spoleďenské odpo-

nosti v oblasti lidských práv, pracovních

êR pġinese zcela nový rozmđr pojetí

vđdnosti stane zákonnou povinností.

podmínek, životního prostġedí a ko-

spoleďenské odpovđdnosti, a pġedevším

Podle nové evropské smđrnice budou

rupce. V souďasné dobđ sdružuje pġes

pak obrovské mezinárodní know-how.

muset velké ¬rmy nad 500 zamđstnancĪ

12 000 organizací ze 145 zemí svđta.

Je veliká škoda, že k nđmu êeská re-

Společenská odpovědnost firem

jmem. Napġíklad ve Španđlsku pġijalo deset principĪ již 1400 organizací.
Obavy, že se to týká jen velkých ¬rem
a nadnárodních korporací, nejsou namístđ. V posledním roce zaznamenala iniciativa obrovský nárĪst pġedevším

všech oblastech, ale hle-

bí narīst investic do udržitelných stra-

dat vlastní pġíležitost,

tegií, zmđní mínđní investorĪ a pġinese

kde vznikne spoleďná

¬nance napġíklad pro oblast výzkumu

hodnota pro ¬rmu i pro

obnovitelných zdrojĪ. Aktivita v ob-

spoleďnost (komunitu).

lasti udržitelnosti a boje proti klima-

Je logické, že doprav-

tickým zmđnám dokazuje dlouhodobý

ní ¬rma by se mđla pri-

zájem spoleďnosti naplĜovat požadav-

márnđ zabývat úspora-

ky všech zainteresovaných stran. Navíc

mi v logistickém ġetđzci,

již máme mnoho dĪkazĪ, že se tato

minimalizací emisí a hledáním úspor
v rámci environmentální politiky. Zcela
jinou hodnotu mĪže identi¬kovat farmaceutická spoleďnost, výrobce piva,
¬nanďní ďi poradenská spoleďnost.

z ġad malých a stġedních podnikĪ.

Transparentnost musí
vést k zisku

Z 8000 zapojených ¬rem je více než

Výzkumy rovnđž potvrzují dĪkazy

polovina (56 %) malých a stĢedních

o pġímém spojení mezi udržitelnými

podnikī s ménđ než 250 zamđstnanci.

opatġeními a ziskovostí ¬rem. Výsledky
prokazují, že 500 spoleďností, které za-

Komplexní pohled
na podnikání

hrnuly udržitelná opatġení do základ-

Organizacím, které netuší, co vše si lze

ty, jež šly jinou cestou. Firmy, které pġi-

pod pojmem spoleďenská odpovđd-

stupují odpovđdnđ a aktivnđ k dopa-

nost pġedstavit, napovíme, že Global

du vlastní ďinnosti na klimatické zmđny

Compact je provádí napġíď spoleďen-

a snaží se v tomto ohledu podniknout

skou odpovđdností poďínaje ekolo-

konkrétní opatġení, mají o 18 % vyš-

gií až po korupci. Pġevážnđ velké ¬rmy

ší návrat investic než ¬rmy, které ne-

integrují CSR do strategického ġíze-

jsou v tomto smđru aktivní, a dokonce

ní. þada ¬rem plní jen nđkterá kritéria

o 67 % vyšší než ¬rmy, které odmítají

(z vđtší ďásti environmentální politi-

informace o vlivu vlastní ďinnosti na ži-

ku ďi ¬remní ¬lantropii). Setkáváme se

votní prostġedí vĪbec zveġejnit.

i s propracovanou strategií, kterou lze
¬rmđ vđġit a jež má skuteďný dopad
na spoleďnost, ale také s ďistđ marketingovou strategií, která CSR pġevrací
v mnohdy tđžko uvđġitelné PR. Dobġe

ních ¬remních procesĪ, si vede lépe než

investice skuteďnđ vyplatí.
Asociace spoleĐenské odpovĒdnosti
(A-CSR) je platforma, která sdružuje,
propojuje a reprezentuje zájmy spoleďensky odpovđdných subjektĪ v êR.
Oproti ďeským i zahraniďním platformám zapojuje její unikátní vize do tématu spoleďenské odpovđdnosti nejen
rmy, ale i další subjekty. Je nejvyhledávanđjším informaďním portálem
o CSR a udržitelném podnikání u nás.
Pġestože koncem bġezna uplynul
teprve rok od jejího založení, již nyní
je ďlenem Asociace na 70 významných
vybraných organizací napġíď všemi
sektory — další pġibývají.
www.spolecenskaodpovednost.cz
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Pđt set spoleďností, které zahrnuly

(A-CSR). Odbornice na spoleďen-

udržitelná opatġení do základních ¬ -

skou odpovđdnost a udržitelnost,

remních procesĪ, si vede lépe než ty,

specialistka pro CSR Národního

jež šly jinou cestou.

informaďního stġediska podpory

nastavená strategie mĪže spoleďnosti

Tyto výsledky by mohly odpovđdđt

prokazatelnđ pġinést dlouhodobý uži-

na otázku, která se v oblasti prĪmys-

tek. Podstatné je, aby byla pġímo za-

lu a obchodu objevuje již dlouho: „Má

kotvena v poslání a vizi ¬rmy, jež tak

udržitelnost nđjakou souvislost s ¬-

dokáže snadnđji generovat zisk a iden-

nanďními výsledky spoleďností?“ Firmy

ti¬kovat vliv na výkonnost a konku-

a organizace z celého svđta, které pod-

kvality (www.npj.cz) a místopġedsedkynđ odborné sekce Spoleďenská odpovđdnost organizací Rady
kvality êR. Píše odborné knihy,
vđdecké studie a metodické
pġíruďky zabývající se problematikou spoleďenské odpovđdnosti

renceschopnost tím, že spoleďensky

nikly kroky k tomu, aby pĪsobily po-

odpovđdné aktivity mají pġímou vazbu

zitivnđ na své okolí, a zakomponovaly

na jádro podnikání. Není tġeba se dr-

udržitelná opatġení do svých strategií,

Kontakt: madlova@a-csr.cz

žet zažitého rozdđlení CSR na tĢi

si již dlouho stđžují, že jejich tržní hod-

www.spolecenskaodpovednost.cz

oblasti (people–planet–prot) a rov-

nota tyto snahy vĪbec nereektuje.

a odpovđdného podnikání.
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publika doposud pġistupovala s nezá-

Organizace vđġí, že tento dĪkaz zpĪso-
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