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Anotace 

Ve své diplomové jsem zaměřila na vztah konceptu sociální odpovědnosti firem (dále 

CSR) a konceptu udržitelného rozvoje. Na spojitost těchto konceptů je jak na akademické 

půdě, tak i na půdě mezinárodního společenství kladen čím dál větší důraz a zároveň je čím 

dál větší pozornost soustředěna na roli korporátního sektoru. Zejména byla tato pozornost 

posílena v souvislosti s nastolením nových cílů udržitelného rozvoje (SDGs) v roce 2015. I 

má pozornost v mé diplomové práci bude zaměřena na změny či pokrok, ke kterému 

v posledních letech dochází a jež je symbolizován přehodnocením míry zodpovědnosti 

nadnárodních korporací (TNCs) vůči rozvoji této planety a její komunity.  

Cílem mé práce je dokázat, že TNCs jsou důležitým motorem pro udržitelný rozvoj, a to 

skrz zkoumání vlivu jejich CSR aktivit, jež vnímám jako potencionální nástroj k redukci 

negativ, která TNCs působí svou činností. Ve svém výzkumu se zaměřím na rozvojový 

svět, konkrétně na africký kontinent, vzhledem k tomu, že právě rozvojové země jsou 

místem, kde negativní důsledky činnosti TNCs jsou nejvíce pocititelné a cesta směrem 

k udržitelnému rozvoji nejproblematičtější, ač klíčová pro udržitelný rozvoj z globálního 

hlediska. Svým kvalitativním výzkumem a provedením případových studií dvou 

významných světových TNCs, se budu snažit zhodnotit praktiky těchto korporací a plnění 

jejich zodpovědné role v rámci Agendy pro udržitelný rozvoj 2030 a naplňování SDGs. 

 

Annotation 

In my thesis I focused on the relationship between the concepts of corporate social 

responsibility and sustainable development. There is a growing interest in their 

releationship on the field of international institutions and the academic sphere as well. At 

the same time there is growing focus on the corporate sector as. This is happening even 

stronger with the onset of Agenda 2030 and the SDGs in 2015. My focus in the thesis is on 

the progress which is happening with the growing role of TNCS. 

The goal of my thesis is to prove that TNCs are important engine for SD and that through 

reserching on their CSR activities which I percieve a a potential tool to reduce the negative 

features of the TNCs operations. Im focusing on the developing countires as they arr more 

volnureble and have a longer way towards SD. With my qualitative research and two case 

studies of important TNCs, I will try to access the practive of these TNCs and their 

fulfillment of the Agenda 2030 and SDGs. 
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ÚVOD 

„Podnikatelé [mají] jednu a pouze jednu společenskou zodpovědnost – používat své zdroje 

a uskutečňovat činnosti směřující k dosažení zisku tak dlouho, dokud zůstávají v mezích 

pravidel hry“ (Friedman 1993: 119).1 Tento neoklasický pohled na činnost nadnárodních 

společností byl dlouho převažujícím paradigmatem. V roce 1984 však Freeman přišel 

s konceptem zainteresovaných stran (Stakeholders), který vyzdvihuje zodpovědnost 

soukromého sektoru jednat v etickém duchu vůči všem aktérům, na kterých stojí přežití 

určité firmy – od zaměstnanců, přes politické strany, odbory, zákazníky až k samotným 

komunitám, kde firmy figurují (Lamplume – Sonpar – Litz 2008). 

S nástupem období globalizace, s koncem studené války, s revolucí v informačních 

technologiích a s rozvětvováním světové politiky pak naléhavost přehodnotit vztah 

byznysu a společnosti všeobecně stoupla a soukromý sektor si začal uvědomovat, že 

společně se svými ekonomickými aktivitami s sebou též nese břímě sociální a 

environmentální zodpovědnosti a že angažování se v tomto směru může být oboustranně 

prospěšné. Posílení idey, že byznys s sebou nese sociální odpovědnost, jež sahá za hranice 

vytváření zisku a zahrnuje pomoc při řešení sociálních a environmentálních problémů, 

poskytlo živnou půdu pro debatu a soukromý sektor se v očích mnoha stal potencionálním 

důležitý aktérem, a v některých případech dokonce hlavním tahounem, v rámci agendy 

udržitelného rozvoje (Idemudia 2007: 1). 

Jako užitečný nástroj snah pozitivně přispět ke zlepšení prostředí a života obyvatel, kteří 

obklopují tyto ekonomické aktéry se nabízí koncept sociální odpovědnosti firem 

(corporate social responsibility - CSR), jež vybízí firmy jakéhokoliv rozměru 

k ohleduplnosti vůči svému okolí a k aktivnímu podílení se na zvyšování kvality života na 

této planetě. Provázanost konceptů udržitelného rozvoje (sustainable development - SD) a 

CSR je nicméně zaobalena diskuzí s nejasnými závěry a nejednotným názorem na to, jak 

by měla CSR fungovat, aby přispívala k SD, a zdali opravdu může sloužit k tomuto účelu. 

Vedle toho neexistuje ani jasná shoda ohledně přesné definice těchto dvou konceptů 

samotných (Baumgartner – Ebner 2006: 1). 

Je tedy velké množství přístupů, jak nahlížet na CSR. Někteří kritici argumentují, že CSR 

                                           

 
1 oficiální český překlad z anglického originálu Capitalism and Freedom (1963) 



 

 

 

je pouze rozptýlení byznysu od plnění svého základního cíle – vytváření zisku, a zároveň 

neefektivním prostředkem alokace omezených zdrojů. Organizace Christian Aid zase 

odsuzuje tento koncept s kritikou, že CSR bylo použito za účelem blokace povinné 

mezinárodní regulace aktivit firem, o kterou byla snaha na u Země v roce 1992. 

Doporučení zavést takovou regulaci zde bylo zamítnuto ve prospěch manifestu za 

dobrovolnou seberegulaci navrhovanou koalicí firem zvanou Světová podnikatelská rada 

pro udržitelný rozvoj (WBCSD (Christian Aid 2005: 2). Proponenti na druhou stranu 

zdůrazňují, že ohromný nárůst moci byznysu, rozšířený výskyt korporátních přečinů, 

záležitosti etiky a zvyšující se neschopnost vlád brát zodpovědnost za své obyvatelstvo 

postupně vyústily k tomu, že přijetí sociální odpovědnost ze strany byznysu je 

nevyhnutelné a nezbytné (Idemudia 2007: 1-2). 

Částečně v reakci na kritiku CSR se začal profilovat “podnikatelský záměr pro CSR” 

(business case for CSR) jako základ pro vytváření závazků k CSR. Podnikatelský záměr 

pro CSR vysvětluje, že přijetí sociální odpovědnosti vede k oboustranně výhodné situace 

(win-win situation) pro firmy i zúčastněné strany. Díky propagaci podnikatelského záměru 

pro CSR se CSR posunulo od altruismu a morálnosti směrem k racionálnímu 

ekonomickému rozhodování a nalezlo si své zastánce jak uvnitř byznys komunity, tak na 

akademické půdě. Vzhledem k uvědomování si oboustranné prospěšnosti je však o to 

obtížnější rozeznat přístup firmy k CSR a její skutečný zájem podílet se na naplňování 

potřeb zainteresovaných stran a podporovat udržitelný rozvoj (Idemudia 2007: 1-2) 

Co se týče přístupu firem k CSR, ačkoliv náhled na CSR je skutečně různorodý, dva 

nejvíce kontrastní přístupy můžeme označit za rozvojový a oddělený typ CSR. Rozvojové 

CSR (developmental CSR) je takové, které firma přijímá spolupracujíc s lokálními 

zainteresovanými stranami a komunitami, tak aby podpořila národní rozvojové agendy a 

aby bylo v souladu s potřebami lokálních komunit. Takové CSR má tendenci mít 

dlouhodobý efekt, a tedy může vést k udržitelnému rozvoji. Oddělené CSR (decoupled 

CSR), na rozdíl od rozvojového, je spíše strategickým a symbolickým krokem korporací 

sloužícím především pro zachování vlastní legitimity. Tento typ CSR je „oddělený“ v tom 

smyslu, že sociální odpovědnost není zakořeněna v hlavních podnikatelských principech 

společností a je prezentována „odděleně“ a účelově jako prostředek k posílení své 

legitimity a pojištění si své „sociální licence pro činnost“ (social licence to operate), 

(Jamali-Karam 2018: 14). K tomu se vyjadřuje i Jallow, která poukazuje na to, že 



 

 

 

korporace ochotně publikují své reporty zaměřené na jejich sociálně odpovědné aktivity, 

což je pro ně pohodlný nástroj, jak si zajistit legitimitu (Jallow 2009: 516). Převažuje 

názor, že oddělený typ CSR je přijímán především ropnými a těžební společnosti. Nabízí 

se tedy otázka, zda takové CSR, i kdyby sloužilo především k ospravedlňování aktivit 

firmy, s sebou nese i nějaké pozitivní výsledky z dlouhodobého hlediska a ve prospěch 

udržitelného rozvoje. 

V této diplomové práci bych se ráda zaměřila především právě na provázanost SD a CSR, 

neboť jejich vztah, a vztah SD a soukromého sektoru obecně, je dle mého názoru tématem 

velmi aktuálním a přitahuje stále více pozornosti, a to jak na poli mezinárodního 

společenství, v rámci občanské společnosti, tak i na poli výzkumu, přestože tato oblast je 

opakovaně vyzývána k prohloubení zájmu a širšímu zaobírání se spojitostí těchto dvou 

konceptů (viz. Behringer – Szegedi 2016; Simionescu 2015, Baumgartner – Ebner 2006). 

Obecně téma odpovědnosti byznysu směrem k udržitelnému rozvoji bylo výrazně 

vyzdviženo zejména v souvislosti s nastolením nových cílů udržitelného rozvoje (SDGs) 

v roce 2015, jež na rozdíl od jejich předchůdců – Miléniových cílů (MDGs), výslovně 

vyzývají byznys, aby zapojil svou kreativitu a inovace za účelem zdolání výzev, které 

udržitelný rozvoj přináší (SDG Compass 2015: 4). Má práce bude soustředěna právě na to, 

jak se soukromý sektor, a konkrétně významné nadnárodní korporace (transnational 

corporations - TNCs), s těmito výzvami potýká a jak nakládá se svou rolí aktéra SD, jež 

mu byla postupně přidělena vzhledem k přehodnocení míry zodpovědnosti byznysu vůči 

rozvoji této planety a její komunity, k němuž došlo v posledních dekádách.  

Ve svém výzkumu se zaměřím na rozvojový svět2, konkrétně na africký kontinent. 

Zkoumání CSR v rozvojových zemích se postupně profiluje jako samostatný obor studia, 

vzhledem k rozdílnostem charakteru CSR v rozvojovém a vyspělém světě. Rozvojové 

země jsou často lákavé pro velké korporace hlavně díky přírodním zdrojům, které se zde 

nachází, a také protože nabízí levnou pracovní sílu a často volnější podmínky způsobené 

slabým vládnutím a nedostatečně vyvinutou občanskou společností. Politické a kulturní 

nastavení v rozvojovém světě a také fakt, že se jedná o oblasti zranitelné ke krizím, vede 

k odlišným výzvám pro agendu CSR. Zatímco ve vyspělých zemích je CSR poháněno 

                                           

 
2 Jako rozvojové země zde vnímáme obecně země s relativně nižšími příjmy na osobu a méně 

industrializované tak, jak je v souladu kategorizací UNDP ve statistikách lidského rozvoje (Visser 2008: 

474). 



 

 

 

především etikou, formální i neformální legislativou a aktivní rolí stakeholderů, v Africe se 

jedná zejména o aktivity na podporu infrastruktury či ekonomického rozvoje 

prostřednictvím vytváření pracovních míst, placení daní apod. Běžná CSR témata v Africe 

zahrnují zdraví, sanitaci, sport a vzdělání. Je však třeba zdůraznit, že vliv na charakter CSR 

v Africe nemají pouze motivy firem, ale také charakter místních obyvatel se silným 

komunitním cítěním a víru v harmonické oboustranně prospěšné vztahy (Amaoko 2016: 

224).       

Cílem mé práce je zjistit, zda se nadnárodní korporace dají považovat za důležitý motor 

pro udržitelný rozvoj, a to zkoumáním jejich CSR aktivit, jež vnímám jako prostředek, jak 

redukovat negativa, která TNCs působí svou činností a zároveň tedy nástroj udržitelného 

rozvoje. V souvislosti s těmito možnými vlastnostmi CSR, se však budu snažit také zjistit, 

zda se jedná o provázané znaky CSR, anebo redukce negativ nemusí nutně představovat 

podporu SD. Zajímat mě bude také míra efektivnosti různých CSR aktivit. Hlavní 

výzkumné otázky, které by měly vést k naplnění cíle práce, tedy zní následovně: Mají CSR 

aktivity pozitivní vliv na prostředí, v němž dané korporace operují, a na jeho obyvatele, či 

jsou pouze legitimizačním nástrojem korporací bez efektu udržitelnosti a pouze 

s krátkodobými pozitivními dopady? Je koncept CSR přijímán korporacemi v takové míře, 

aby pozitiva, jež CSR aktivity přináší, byla schopna balancovat negativa působená činností 

nadnárodních korporací? Jaký je nejefektivnější způsob implementace CSR aktivit 

v souvislosti s pozitivními dopady na udržitelný rozvoj?  

Zodpovězení těchto otázek by mělo vést k ověření platnosti těchto dvou hypotéz: Některé 

aktivity TNCs mají negativní dopady na prostředí, ve kterém operují, a tím do jisté míry 

brání úspěšnému udržitelnému rozvoji. CSR může být chápáno jako potencionální nástroj 

k vyvažování negativních vlivů aktivit TNCs, a tedy i cestou k udržitelnému rozvoji. 

Práce bude založena na kvalitativním výzkumu s využitím jak primárních, tak 

sekundárních zdrojů a pramenů zabývající se CSR, SD a rolí TNCs. Vedle mnoha 

akademických článků budu čerpat z dokumentů a reportů různých institucí a organizací. 

Práce tedy bude mít analyticko-kompilační charakter. V první části – teoretické – budou 

upřesněny základní koncepty. Představíme si vývoj konceptů CSR a SD a rovněž 

problematiku jejich definic. Pro oba koncepty platí, že jejich definice nejsou pevně dané. 

V této práci tedy v souvislosti s CSR budu vycházet z definice na pomezí teorie zájmových 

skupin (Stakeholder theory) a teorie firemního občanství (Corporate Citizenship), jelikož 



 

 

 

tyto dva přístupy vnímám jako nejadekvátnější v souvislosti s udržitelným rozvojem. 

Definice udržitelného rozvoje zde bude přejata ze Zprávy Bruntlandové (Bruntland 

report), jež byla oficiálně přijata i Organizací spojených národů. Zásadní pro nás budou 

také Cíle udržitelného rozvoje (Sustainable Development Goals - SDGs), jež udávají směr 

současné agendy udržitelného rozvoje. Kromě přiblížení definic těchto konceptů se též 

zaměříme na to, jak se liší CSR v rozvojových zemích a na základě motivací a podnětů, jež 

k zavádění CSR vedou, si vygenerujeme jakousi typologii CSR, která nám pomůže 

v dalších částech práce odhalit charakter konkrétních CSR aktivit u konkrétních TNCs. 

V druhé části se budeme zabývat především vztahem konceptů CSR a SD, a to jak 

přiblížením teoretické debaty na toto téma řešící spíše konceptuální uchopení, tak měnící 

se rolí TNCs na politické úrovni a proměnou vnímání jejich zodpovědností. Podíváme se, 

jaký vliv mají TNCs na své okolí a jak se profilují jako aktéři udržitelného rozvoje. 

Samostatnou kapitolu pak budeme věnovat podrobnějšímu přehledu o tom, jak jsou TNCS  

a jejich CSR aktivity na úrovni mezinárodního společenství postupně přijímány jako 

nedílná součást agendy udržitelného rozvoje. To se budeme snažit prezentovat především 

prostřednictvím analýzy oficiálních dokumentů a závěrů z konferencí různých institucí, 

které vyzdvihují roli CSR a soukromého sektoru a vybízejí soukromý sektor k podílení se 

na dosažení cílů agendy udržitelného rozvoje. K pomoci nám zde budou také některé 

odborné texty, které se tímto vývojem zabývají. Blíže se budeme věnovat vývoji CSR na 

poli OSN a EU a zdůrazníme další existující iniciativy. V této kapitole tedy budeme hledat 

důkazy o tom, že CSR je v současné době obecně akceptováno jako nástroj soukromého 

sektoru v rámci agendy SD.           

V třetí části pak provedeme případové studie dvou významných TNCs a jejich CSR aktivit, 

abychom zjistili, jak si v praxi stojí TNCs se svým CSR jako aktéři podílející se na 

udržitelném rozvoji. Bude se jednat o TNCs, které figurují do značné míry na africkém 

kontinentu: ropná společnost Royal Dutch Shell a potravinový koncern Nestlé. Obě tyto 

korporace se v žebříčku 100 největších nefinančních korporací dle výše jejich zahraničních 

aktiv, sestavovaným Konferencí OSN o obchodu a rozvoji (United Nations Conference on 

Trade and Development – UNCTAD), umístily v první třicítce. Jsou to TNCs, jež jsou 

široce kritizovány pro některé své praktiky, ale na druhou stranu se hlásí k politice 

udržitelného rozvoje a CSR aktivitám. Vedle toho výběr obsahuje ropnou společnost, jež, 

jak bylo řečeno dříve, obecně mají tendence k přijímání spíše symbolického rozdvojeného 



 

 

 

typu CSR. Bude tedy zajímavé sledovat, zda se přístupy TNCs odlišují na základě jejich 

zaměření. To vše navíc budeme zkoumat v kontextu afrického kontextu, konkrétně Nigérie 

a Pobřeží slonoviny, abychom přehledně demonstrovali specifičnost CSR v podmínkách 

rozvojových zemí. Výběr TNCs se může zdát jako mainstreamový či omezený, avšak při 

detailnějším průzkumu dostupnosti informací o činnostech těchto korporací, ač je o nich 

slyšet mnoho, jsem nabyla dojmu, že stále existuje prostor pro nové poznatky a zjištění, 

která díky velikosti firem mohou mít přínosné dopady.  

Mým záměrem v praktické části práce tedy bude analyzovat chování společnosti Shell a 

Nestlé a určit politické, humanitární a ekologické důsledky jejich činnosti. Nejprve si 

shrneme aktivitu těchto TNCs a hodnoty, ke kterým se hlásí, přiblížíme si kritiku, jež je 

obklopuje a pokusíme se určit hlavní negativní aspekty spojené s jejich činností. Poté 

budeme soustředit pozornost přímo na téma SD a CSR. Prostřednictvím reportů samotných 

korporací, výzkumů nevládních organizace (non-governmental organizations – NGOs), či 

názorů odborníků se pokusíme analyzovat podněty těchto TNCs k CSR a za pomoci 

typologie stanovené v teoretické části práce se budeme snažit blíže určit charakter jejich 

aktivit. Na základě toho budou vyvozeny závěry týkající se přínosu jejich CSR a vliv 

těchto aktivit na udržitelný rozvoj.  

Kvalitativní měření vlivu CSR na udržitelný rozvoj tedy bude provedeno skrze zkoumání 

negativních aspektů činnosti TNCs a charakteru CSR aktivit daných korporací (závislé 

proměnné) a důsledků činnosti korporací a implementace jejich CSR pro oblast agendy 

udržitelného rozvoje (nezávislá proměnná). V závěru práce se budeme snažit porovnat 

přístupy vybraných společností a zodpovědět výzkumné otázky a ověřit platnost 

vytyčených hypotéz.    

Ve své práci se nakonec do jisté míry vzdálím od metodologie stanové v původní tezi, 

vzhledem k tomu, že po počátečních snahách dostát stanoveným postupům a zkoumat CSR 

v úzké souvislosti s SDGs a snažit se tak zhodnotit efektivitu CSR vůči konceptu 

udržitelného rozvoje, pro mne není kapacitně reálné a výsledky by tudíž nebyly dostatečně 

relevantní. Nicméně v tomto ohledu, stejně jako nemálo dalších autorů, stále vidím prostor 

pro budoucí výzkum. 

 

 



 

 

 

 

1 VYMEZENÍ HLAVNÍCH KONCEPTŮ 

1.1. Udržitelný rozvoj 

Koncept udržitelného rozvoje nemá jednu jedinou univerzální definici, avšak různé 

výklady toho konceptu se většinou shodují, že jde o rozvoj životní úrovně současné 

generace s ohledem na zachování ekosystému a takovým způsobem, aby se i příští 

generace mohly těšit stejnému blahobytu. V této práci budeme vycházet z vůbec první 

oficiální definice z tzv. Zprávy Bruntlandové, neboli zprávy Naše společná budoucnost, 

vydaná Světovou komisí OSN pro životní prostředí a rozvoj v roce 1987. V této zprávě je 

udržitelný rozvoj definován jako: „rozvoj, který naplňuje potřeby přítomných generací, 

aniž by ohrozil schopnost budoucích generací naplňovat potřeby své“ (Světová komise pro 

životní prostředí a rozvoj 1987). 

Behringer a Szegedi pak vyzdvihují několik základních bodů, vycházejíc z různých 

definicí konceptu udržitelného rozvoje. Za prvé je to zaměření se na naplňování základních 

lidských potřeb a tužeb jako potrava, ošacení, příbytek, práce a zlepšování kvality života. 

Za druhé jsou to některé etické hodnoty a přístupy jako rovnost, jež je důležitá pro 

naplňování potřeb současné i budoucí generace; utilitarismus; základní práva a svobody 

pro všechny; otevřený, rovný, bezpečný, nediskriminační a předvídatelný multilaterální 

obchod. Třetím bodem je zaměření se na sociální, ekonomickou a environmentální 

dimenzi. Udržitelný rozvoj zahrnuje všechny tyto tři dimenze a za účelem dosažení cílů 

udržitelného rozvoje by tyto dimenze měly být integrovány a měly by být vyváženými a 

provázanými pilíři SD. Čtvrtým bodem je zaměření na lidská práva. Vzhledem k tomu, že 

lidská bytost je v centru udržitelného rozvoje, je potřeba docílit lidské důstojnosti pro 

všechny a zajistit všem právo na svobodu, mír, bezpečnost, rozvoj, adekvátní životní 

standard, potravu, vládu práva, rovnost pohlaví a spravedlivou a demokratickou 

společnost. Posledním bodem je kooperace. V rámci různých deklarací OSN zdůrazňuje 

důležitost spolupráce a dialogu za účelem dosažení cílů udržitelnosti. Je potřeba aktivní 

participace všech významných skupin – žen, mladých, důchodců, handicapovaných, 

migrantů, rodin, původních obyvatel, NGOs, lokálních autorit, pracovníků a odborů, 

byznysu a průmyslu, vědecké a technologické komunity, dobrovolníků a fondů – tito 

všichni by měly vést dialog a spolupracovat v duchu globálního partnerství, protože jen tak 



 

 

 

je možné dosáhnout udržitelného rozvoje (Behringer – Szegedi 2016: 13-14). 

Jakési ztělesnění udržitelného rozvoje v současné době představují Cíle udržitelného 

rozvoje (SDGs), jejichž stanovení ukotvilo novou globální rozvojovou agendu do roku 

2030. SDGs zahrnují 17 bodů, jež poskytují rámec pro ekonomický růst, který chrání 

základní pilíře lidstva a planety. Vedle toho jsou také výzvou pro všechny aktéry 

společnosti, nejen vlády, aby sdíleli odpovědnost za lepší budoucnost. Agenda 2030 

zároveň oslovuje aktéry soukromého sektoru, aby se stali aktivními partnery a přispěvateli. 

Zdůrazňuje, že zapojení byznysu v rámci naplňování agendy udržitelného rozvoje může 

být stěžejní pro urychlení pozitivních sociálních změn a pro snižování negativních vlivů na 

životní prostředí a společnost (UNDP 2016: 8). 

Povědomí o těchto cílech ze strany společností se různě liší. Některé společnosti jsou si 

dobře vědomy jejich existence a relevance pro soukromý sektor a začaly přijímat různé 

aktivity zaměřené na SDGs, včetně mapování existujících strategií a priorit směrem 

k těmto cílům. Ve většině případů pak sdílí svou zainteresovanost veřejností, či dokonce 

zahrnují SDGs do svých reportů (UNDP 2016: 20).  

Dle UNDP mají SDGs tři důležité benefity pro TNCs a plánování jejich CSR. Jednak jsou 

univerzálně přijatým a přesně vymezeným souborem záležitostí udržitelného rozvoje, 

rozděleným na konkrétní cíle, jež jsou relevantní pro soukromý sektor. Nabízí tak 

korporacím témata, jimiž se mohou zabývat. Za druhé, jedná se o společně vytyčené cíle, 

kolem kterých se mohou shlukovat různí aktéři a stakeholdeři, včetně korporací, a společně 

vytvářet partnerství. To těmto aktérům pomáhá identifikovat společné zájmy a společně se 

zaměřit na určité problémy, které sami nemohou vyřešit. Třetím benefitem je možnost 

poskytnutí rámce udržitelného rozvoje, na kterém korporace mohou stavět své CSR 

aktivity a který jim pomůže reflektovat své praktiky tak, aby se mohly zaměřit na zlepšení 

pozitivních dopadů a mírnění těch negativních (UNDP 2016). 

 

1.2. CSR 

Téma sociální odpovědnosti firem je diskutovanou záležitostí několika dekád, avšak v 

posledních 30 letech užívání a popularita strategií sociální odpovědnosti výrazně vzrostla a 

přesto, že v úvodu zmíněné Friedmanovo paradigma dlouho převažovalo, postupně se svět 

dostal do situace, kdy volný trh, zprivatizované veřejné služby a zliberalizovaná světová 



 

 

 

ekonomika tlačí korporace do centra veřejných záležitostí a byznys čelí čím dál vyšším 

požadavkům týkajících se adresování sociálních záležitostí a zodpovědného chování vůči 

globální společnosti. (Carroll 2010: 9). 

 

1.2.1 Vývoj CSR 

Je nutné si uvědomit, že vývoj konceptu a praktik CSR jde ve stopách vývoje států 

blahobytu v rámci západní Evropy a USA. Své kořeny má ve filantropii 19. století, ve 

vládní sociální politice a také v sociálních programech pro zaměstnance na úrovni továren 

a dále pak ve změnách souvisejících s nástupem éry globalizace (Brejining 2012: 53-54). 

Na akademické půdě se téma CSR poprvé objevilo v 50. letech 20. století. V té době bylo 

k CSR přistupováno jako k povinnosti podnikatele přijímat korporační politiky a 

rozhodnutí založené na žádaných cílech a hodnotách společnosti. V 60. letech se pak 

mluvilo o CSR jako o rozhodnutích a aktivitách firmy nad rámec jejího ekonomického a 

technického zájmu a za hranicemi právních závazků. Bylo též zdůrazňováno, že 

ekonomické aktivity podnikatelů by měly naplňovat očekávání veřejnosti. V 60. letech 

také posílila kritika nedbalosti a ignorace ze strany korporací, a to hlavně v reakci na 

některé environmentální katastrofy (Islam a kol. 2013: 170) 

Počátek vlny současné diskuze pak započal přibližně v počátcích 70. let 20. století, po 

zveřejnění Friedmanova provokativního článku o zvyšování profitu jakožto jediné 

odpovědnosti byznysu. S nástupem výrazných změn ohledně pracovního práva a 

posilování odborů se začal postupně měnit nejen vztah zaměstnavatele a zaměstnance, ale 

započalo formování nového přístupu směrem ke všem zúčastněným stranám (viz. Johnson 

1971, Freeman 1973). Caroll později přišel s modelem pyramidy CSR, kdy tento koncept 

zahrnuje ekonomickou, právní, etickou, a filantropickou odpovědnost. Na tomto modelu 

pak Cochran postavil obecný model společenské výkonnosti podniků (Corporation social 

performance). V 80. a 90. letech pak samotnému konceptu společenské odpovědnosti firem 

dostalo více pozornosti v oblasti empirického výzkumu a začal být propagován názor, že 

sociálně a environmentálně zodpovědné praktiky se nevylučují s finančním profitem. 

Freeman prosazoval názor, že firmy musí naplňovat očekávání veškerých skupin či 

individuí, kteří nějakým způsobem mohou ovlivňovat jejich činnost. Podle některých 

autorů, respektování potřeb těchto zúčastněných stran a investice do budovaní jejich 

důvěry může přinést firmám obrovskou konkurenční výhodu (Islam a kol. 2013: 171). 



 

 

 

Pro shrnutí hlavních důvodů, jež vedly k vývoji CSR praktik, šlo především o: tlak 

vyvíjený na soukromý sektor, vlna povědomí či osvěty v rámci společnosti a stakeholderů, 

uvědomování si své zodpovědnosti ze strany byznysu, vývoj CSR politik a identifikace 

vhodných aktivit, implementace politik, vznik různých programů za účelem jejich 

implementace a snahy o evaluaci CSR praktik (Islam a kol. 2013: 171). 

 

1.2.2 Teoretické vymezení CSR 

V současné době se v rámci široké veřejnosti pohled na CSR nejvíce přibližuje názoru, že 

moderní byznys je odpovědný vůči společnosti, a zároveň je CSR označením pro regulační 

mechanismus firem, který by měl brát v úvahu dopad aktivit firmy na její okolí, měl by 

chránit a zlepšovat blahobyt společnosti a dodržovat ekonomické a právní odpovědnosti. 

Koncept CSR je přitom aplikovatelný na organizace jakéhokoli rozměru, přičemž rozsáhlé 

korporace mají tendenci přitahovat výjimečnou pozornost, vzhledem k tomu, že jsou více 

viditelné a mají větší moc – a čím více moci, tím více odpovědnosti (Carroll 2010: 106-

107). 

Na akademické půdě však neexistuje jasná shoda ohledně přesného vymezení CSR. 

Fenomén CSR bývá formulován na základě různých odlišných teorií a přístupů. 

V některých případech je CSR prezentováno jako synonymum pro korporátní filantropii. 

Hopkins vysvětluje, že filantropie je spíše charitativní činnost a výrazy štědrosti jako 

poskytnutí finančních prostředků pro zdravotní péči, pomoc hendikepovaným, léky pro 

HIV/AIDS a další spíše jednorázová ad hoc pomoc, na jejímž úspěchu nespočívá 

zachování korporací. Filantropie také není prostředkem napomáhajícím firmě k profitu, 

zatímco CSR aktivity mají takový dosah (Hopkins 2007: 113-114). V dalších případech je 

CSR spojováno s environmentální politikou či s konceptem udržitelného rozvoje. V jiných 

je pak CSR považováno pouze jako marketingová strategie a jako PR nástroj.  

Směrodatná je také oblast studia, v jejímž rámci je s konceptem pracováno. Vznikají tak 

různé termíny označující podobný fenomén – například přístup sledující korporátní 

společenskou činnost (Corporate Social Performance) na poli sociologie; teorie zaměřená 

na zájmy akcionářů (Shareholder theory), jež se váže na ekonomickou teorii; teorie 

zabývající se zájmy zúčastněných stran (Stakeholder theory) kořenící v několika etických 

teoriích; či teorie korporátního občanství (Corporate citizenship) odvozená od politického 

konceptu (Camilleri 2017: 5-19). 



 

 

 

Světová podnikatelská rada pro udržitelný rozvoj považuje CSR za motor pro sociální 

progres, jež zároveň podporuje firmy v naplňování svých aktivit jakožto dobří občané 

(good citizens). Podle ní je CSR závazkem byznysu přispívat k udržitelnému 

ekonomickému rozvoji, spolupracovat se zaměstnanci, jejich rodinami, lokálními 

komunitami a společností obecně za účelem zlepšení jejich kvality života. Evropská 

komise popisuje CSR jako koncept, v rámci nějž firmy integrují sociální a environmentální 

záležitosti do svých obchodních operací a interakcí se stakeholdery na dobrovolné bázi 

(Baumgartner – Ebner 2006: 2-3).  

V některých případech je pak CSR považována za nový přístup směrem ke stakeholderům, 

kdy za stakeholdery jsou považovány všechny skupiny či jednotlivci, na nichž závisí 

přežití organizace – v tomto ohledu se jedná se o primární stakeholdery. V širším smyslu 

pak může být stakeholder kdokoliv, kdo nějakým způsobem ovlivňuje či je ovlivňován 

činností firmy ve smyslu jejích produktů, politik či pracovního procesu (Baumgartner – 

Ebner 2006: 7). 

Rozšířené je také pojímat CSR v kontextu SD. Někteří akademici navrhují, že SD je 

základem pro CSR. V tomto smyslu je zdůrazňován vliv podnikatelských aktivit na lidstvo, 

planetu a profit – koncept trojí zodpovědnosti (Tripple bottom line). CSR může být 

z tohoto pohledu považováno jako SD na korporátní úrovni a jako způsob, jak dosahovat 

profitu skrz sociální a environmentální závazky a naplňování potřeb Stakeholderů. 

Z tohoto hlediska jsou CSR a SD ve velmi silném vztahu a vysokou mírou vzájemné 

provázanosti (Baumgartner – Ebner 2006: 8-9). 

V této práci se budeme držet definice, která se nejvíce podobá vnímání z pohledu teorie 

zainteresovaných stran (Stakeholder theory) a teorie firemního občanství (Corporate 

Citizenship). Tyto přístupy jsou v současné době rozšířené na poli mezinárodních institucí 

a zastánců udržitelného rozvoje. 

 

1.2.3 Fáze CSR 

Je třeba také vzít v úvahu, že různé definice a výklady tohoto konceptu nejsou ovlivněny 

pouze oborem výzkumu, či přístupem výzkumníka. Jak už bylo naznačeno, to, jak je CSR 

definováno, se mění v čase a v souvislosti se světovým ekonomickým vývojem. Tyto 

změny v charakteru CSR přehledně zachycuje Visser v rámci identifikace několika typů 



 

 

 

konceptu CSR. Visser rozlišuje pět následujících fází CSR: defenzivní CSR, charitativní 

CSR, propagační CSR, strategická CSR a transformativní CSR, s tím, že v současné době 

praktikované CSR aktivity mají různý charakter, tedy nacházejí se v různých těchto fázích. 

První fázi, defenzivní, spojuje s obdobím chamtivosti, ve smyslu snah o maximalizaci 

zisku, a investic skrz ad hoc intervence zaměřené především na prospěch akcionářů, vlád a 

zaměstnanců. Druhému, charitativnímu, období CSR dominuje paradigma filantropie, kdy 

se korporace prostřednictvím projektů a charitativních programů snažilo prospět určitým 

komunitám. Další fází CSR – období propagační – je obdobím zaměřeným na marketing a 

PR skrze media směrem k širší veřejnosti. Čtvrtá, strategická, fáze CSR vzešla z doby 

managementu, kdy CSR aktivity bývají vázány na hlavní obchodní činnost firem skrze 

přijímaní různých CSR kodexů a implementaci sociálních a environmentálních správních 

systémů zahrnujících rozvoj politiky CSR. Záměr strategické CSR je vznik sdílené 

hodnoty, kdy vzniká benefit jak pro společnost, tak pro byznys. Poslední fází je fáze 

transformativní neboli systematická. Součástí tohoto typu CSR je snaha identifikovat a 

vypořádat se zásadními příčinami současné neudržitelnosti a nezodpovědnosti, a to skrz 

inovaci byznys modelů, změny v procesech, produktech i službách a lobby za progresivní 

národní a mezinárodní politiky. Transformativní fáze CSR představuje posun od 

mikroekonomického k makroekonomickému přístupu – nesnaží se pouze o podporu 

sociálních a environmentálních problémů souvisejících se strategií firmy, ale snaží se 

porozumět provázanosti společnosti a ekosystémů na makroekonomické úrovni a pozměnit 

svou strategii za účelem optimalizace výsledků pro širší lidský a ekologický systém (Visser 

2014: 7-18). 

 

1.2.4 CSR v rozvojových zemích 

Politické a sociální prostředí v rozvojových zemích se výrazně liší od toho v zemích 

vyspělých, a proto se liší také specifika CSR. Rozvojové země vyžadují jiný druh iniciativ 

a odlišný přístup, vzhledem k jejich specifickému nastavení z hlediska institucí a politické 

a ekonomické organizaci. Obecně tak CSR v těchto zemích bývá většinou 

charakterizováno jako méně formalizované a spíše filantropické. Aktivity korporací 

v rozvojových zemích jsou do velké míry formovány očekáváním globální komunity 

(Jamali-Karam 2016: 1-14).  

Podle některých se CSR v rozvojových zemích profiluje jako samostatný obor studia. 



 

 

 

Visser udává několik důvodů, proč studovat CSR v rozvojových zemích odděleně od toho 

v zemích vyspělých. Jedním důvodem je, že v současné době jsou rozvojové země jedny 

z nejvíce expandujících ekonomik, a tedy jsou lukrativním cílem pro byznys. Dalším 

důvodem je jejich zranitelnost vůči environmentálním a sociálním krizím. Třetím důvodem 

je, že jsou to právě rozvojové země, kde globalizace má tendenci mít výrazné sociální a 

environmentální dopady. A obecně pak protože rozvojové země čelí odlišným výzvám 

z hlediska CSR agendy (Visser 2008: 474).  

Dle Simionescu CSR představuje alternativní nástroj k zajištění úspěchu na cestě 

k udržitelnému rozvoji vzhledem k velmi frekventované neefektivitě místních vlád 

(Simionescu 2015: 184). Bocean a Sitnikov na druhou stranu upozorňují na situaci uvnitř 

slabých států, kde nadnárodní korporace mohou být silnými politickými aktéry a skrz CSR 

mohou propagovat žádoucí politické programy či praktiky, avšak tyto CSR praktiky bývají 

často neefektivní, zejména z toho důvodu, že v těchto zemích neexistuje silná občanská 

společnost, jež by byla schopna monitorovat a korigovat chování TNCs. Často v těchto 

státech také dochází k tomu, že korporace začínají plnit některé funkce místních vlád a 

nahrazují tak nedostatek dobrého vládnutí uvnitř těchto slabých ekonomik. To je na jednu 

stranu žene k větší míře zodpovědnosti, na druhou stranu tak ale mohou vytvářet 

nepatřičná očekávání místních obyvatel a jistý vztah závislosti (Bocean – Sitnikov 2017: 

187-190). 

Podle Corrigana soukromý sektor v rámci afrického kontinentu bude čelit čím dál vyšším 

požadavkům na CSR díky narůstajícímu občanskému aktivismu, přibývajícím 

informačním tokům, globalizaci, environmentálním záležitostem, pravidlům finančního 

trhu a rostoucímu blahobytu. Dle něj musí byznys postupně do svých strategií 

zakomponovat sociální zájmy, a to skrze CSR založeném na partnerství s různými aktéry 

společnosti a posunout se tak směrem k novému efektivnějšímu rozměru CSR (Corrigan 

2014: 2-4).  

 

1.2.5 Motivy CSR v rámci rozvojových zemí  

 

Visser zmiňuje deset motivů pro CSR uvnitř rozvojových zemí. Tyto motivy rozděluje na 

vnitřní a vnější, s tím, že vnitřní motivy jsou ty, které se odvíjí od situace uvnitř dané 



 

 

 

země; vnější motivy pro CSR mají naopak původ na globální úrovni (Visser 2008: 480-

481). 

 

Vnitřní a vnější motivy pro CSR 

 

Zdroj: Visser 2008: 481 

 

1.2.5.1 Vnitřní motivy  

Mezi vnitřní motivy Visser zahrnuje například kulturní tradici, která je založena na silně 

zakořeněné původní tradici filantropie, podnikatelské etiky a důležitosti komunity. Dalším 

důležitým motivem jsou socio-ekonomické priority uvnitř kterých firmy operují. Ty se 

velmi liší v rámci vyspělých a rozvojových zemích. Zatímco ve vyspělých státech mezi 

tyto priority patří ochrana spotřebitele, fair trade, zelený marketing, záležitosti klimatické 

změny, či sociálně odpovědné investování; v rozvojových zemích mezi tato témata patří 

boj s chudobou, poskytování zdravotní péče, rozvoj infrastruktury a vzdělání. Dalším 

podnětem jsou reakce na krize a katastrofické události s bezprostředními dopady. Takové 

události jsou často katalyzátorem pro CSR, zejména filantropického či humanitárního typu. 

CSR v rozvojových zemích může být také vnímáno jako zaplňování mezer ve vládnutí a 

kompenzace nedostatků ve správě věcí veřejných. Tento motiv je označován za 

kontroverzní vzhledem k tomu, že jde o nahrazování role států, které nejsou schopny 

poskytnout svým obyvatelům základní služby a závislost na firmách, kterou tuto roli plní 



 

 

 

namísto vlád, není stabilní situací pro danou zemi. Posledním motivem je pak přístup na 

trhy. Ten žene firmy směrem k CSR, protože v nenaplněných lidských potřebách začnou 

vidět potencionální trh. Vedle toho pro firmy v rozvojových zemích je tento způsob 

možností, jak získat přístup k trhům rozvojového světa (Visser 2008: 480-485). 

 

1.2.5.2 Vnější motivy 

Jedním z vnějších motivů vedoucí k zavádění CSR praktik je pak mezinárodní 

standardizace – například ISO 14001 (série norem týkajících se správy životního 

prostředí), či ISO 26000 – norma týkající se CSR (Visser 2014). Tyto normy mohou mít 

vliv na zavádění CSR, avšak míra tohoto vlivu bývá zpochybňována, jelikož úroveň právní 

infrastruktury v rozvojových zemích bývá nízká a často postrádá nezávislost, zdroje a 

administrativní efektivnost. Právní odpovědnosti v těchto zemích tedy nemají tak vysokou 

prioritu a tlak na řádnou praxi je slabší (Visser 2008: 491). Dalším vnějším motivem 

můžou být podněty k investování spojené se sociálně odpovědným investováním, jež je 

čím dál více rozšířené, vzhledem k tomu, že nadnárodní investice bývají zkoumány 

z pohledu CSR. Aktivismus stakeholderů je dalším vnějším motivem, a to především tam, 

kde chybí vládní kontrola nad sociálním, etickým a environmentálním chováním firem. 

Nejmocnějšími aktivisty za CSR jsou rozvojové agentury, odbory, mezinárodní nevládní 

organizace, podnikatelské asociace a média. Posledním vnějším motivem pro CSR je 

dodavatelský řetězec – konkrétně požadavky, které korporace vyvíjejí na své dodavatelské 

řetězce (Visser 2008: 485-488). 

 

1.2.6 Hodnocení vlivu TNCs 

V posledních dekádách se vskutku objevují mnohé důkazy o pozitivních důsledcích CSR 

pro firmy. Mnoho výzkumů došlo k závěru, že zainteresované strany jako zákazníci, 

zaměstnanci a investoři, s větší pravděpodobností budou spolupracovat s firmami jež 

zahrnují CSR do své činnosti. Většina zákazníků raději nakupuje u sociálně zodpovědných 

firem. Pro firmy to znamená obrovské finanční benefity, díky zapojení se do CSR a 

uspokojovaní potřeb stakeholderů přitahují nejen zákazníky, ale také talentované 

zaměstnance. Jako výsledek tlaku stakeholderů a vlád, spousta velkých firem začala 

podávat zprávy o jejich udržitelných aktivitách, což zpětně přispívá k pokrokům v rámci 



 

 

 

hodnocení CSR a díky tomu je možné na globální úrovni konsolidovat různé rámce 

ohledně odpovědnosti a udržitelnosti soukromého sektoru s nadějí, že tímto způsobem to 

dále povede ke změně chování firem a jejich vlivu na sociální a environmentální záležitosti 

(Idemudia 2007: 1-3). 

S vývojem různých rámců pro hodnocení či měření CSR aktivit korporací a jejich vlivu je 

dále více znatelná propast mezi zmiňovanými rozvojovými a rozdvojenými CSR 

praktikami a to, jakým způsobem vnější prostředí ovlivňuje interní operace firem. Analýza 

aktivit firem napomáhá rozeznávat, kdy firma přijímá CSR na základě tlaku zvenčí a často 

tak nedochází k opravdové změně přístupu či hodnot dané společnosti. Takový typ aktivit 

pouze podporuje fungování a novou strukturu firmy, a vedle toho legitimizuje její praktiky, 

zatímco ve skutečnosti nedokáže efektivně reagovat na změny a požadavky ze strany 

stakeholderů (Idemudia 2007: 1-3). 

V současné době existují různé nástroje hodnocení a měření vlivu firem na udržitelný 

rozvoj. Mezi dvě vyzdvihované iniciativy patří global reporting initiative (GRI) – normy 

globálního udržitelného zpravodajství a impact measurement – měření vlivu operací firem. 

Obě iniciativy se snaží podpořit byznys ve zvažování faktorů sahajících za hranice 

krátkodobého zisku a finančních výkonu v rámci svých operací. Tyto dvě iniciativy 

pomáhají firmám zvýšit pochopení svého vlivu na společnost a životní prostředí a 

podporují je směrem k větší transparentnosti. Pomocí GRI probíhá veřejný reporting firem 

o jejich ekonomickém, environmentálním a sociálním dopadu, a tedy o jejich pozitivnímu 

či negativnímu příspěvku směrem k udržitelnému rozvoji. Tento nástroj odhaluje charakter 

jejich praktik v souladu s globálně uznávanými standardy. Informace, které o sobě firmy 

odhalují pak pomáhají interním i externím stakeholderům formovat své názory a činit 

rozhodnutí o tom, jak doopravdy firma přispívá k udržitelnému rozvoji. Prostřednictvím 

GRI většinou hodnotí svou činnost velké a mezinárodní podniky, zatímco ty středně velké 

a menší využívají k reflektování své činnosti spíše impact measurement (UNDP 2016). 

Jak společnost Shell, tak společnost Nestlé, obě využívají GRI k hodnocení své činnosti a 

vedle toho se hlásí k cílům udržitelného rozvoje a snaží se reflektovat to, jak přispívají 

k jejich naplňování. Toto jejich sebehodnocení je staví do lepšího světla v rámci agendy 

SD, avšak pro měření jejich reálného vlivu není možné vycházet pouze z jejich vlastních 

reportů. Je třeba zakomponovat také monitoring a hodnocení ze strany externích 

stakeholderů a především těch, jichž se aktivity firem bezprostředně dotýkají a jsou tak 



 

 

 

kompetentní k poskytnutí relevantní reflexe dopadů firem a jejich CSR aktivit. 

V této práci se tedy pokusíme využít jak reporty samotných korporací, tak i názory 

různých dalších zúčastněných stran či třetích, abychom lépe odhalili charakter jejich CSR 

aktivit. Za pomocí výše zmíněných Visserových motivů k CSR se budeme snažit určit, co 

vede společnosti k přijímaní sociální odpovědnosti, do jaké fáze CSR aktivity daných 

společností spadají – zda se jedná o defenzivní, charitativní, propagační, strategické či 

transformativní CSR. Tato charakteristika nám poté pomůže určit, zda jsou jejich praktiky 

ve své podstatě rozvojové – s dlouhodobým potenciálem směrem k udržitelnému rozvoji, 

či oddělené, a tedy omezené svou efektivitou. Obecně můžeme předpokládat, že pokud 

firmy ženou spíše vnitřní motivy, má CSR větší potenciál udržitelnosti, než pokud je CSR 

přijímané tlakem z vnějšku. Co se týká fází CSR, aktivity, které spadají do defenzivní či 

propagační fáze nemají potenciál dlouhodobosti či udržitelnosti na rozdíl od zbylých tří 

fází. S tím, že nejefektivnějším typem je CSR transformativní.  

 

2 OTÁZKA VZÁJEMNÉ SOUVISLOSTI KONCEPTŮ CSR a SD 

V otázce vztahu konceptů CSR a SD, existují různé pohledy na míru jejich souvislosti. Pro 

některé jsou to koncepty protichůdné, vzhledem k tomu, že udržitelnost planety a jejích 

zdrojů je nekompatibilní s ekonomickým rozvojem. Na druhé straně však existují důkazy, 

že korporace jsou často důležitými agenty rozvoje a je jim přisuzováno čím dál více 

odpovědnosti v rámci agendy SD.  Dle Moona je vztah CSR a SD podobně naléhavý jako 

vztah mezi konceptem rovnosti a svobody, korporace tak čím dál více přebírají 

zodpovědnost za takové položky agendy udržitelného rozvoje jako udržitelná produkce a 

spotřeba, klimatické změny a energie, ochrana přírodních zdrojů, zlepšení životního 

prostředí a udržitelné komunity (Moon 2007: 2097-298). Visser prezentuje provázanost SD 

a CSR na příkladu DNA. Udržitelnost a zodpovědnost vnímá jako dvě propletená vlákna 

DNA, a ačkoliv se jedná o různé koncepty, oba jsou komplementárními elementy CSR. 

Zatímco však udržitelnost může být vnímána jako destinace – výzvy, strategie a cíle, o 

které usilujeme; zodpovědnost představuje cestu do této destinace – akce, reakce, způsoby 

řešení, jež jsou nastolovány za účelem dosažení udržitelnosti. Dle Vissera je to právě toto 

DNA, obsahující propletená vlákna udržitelnosti a odpovědnosti, jež by mělo být DNA 

byznysu v rámci nového a efektivnějšího druhu CSR, jež nazývá jako CSR 2.0 (Visser 

CSR 2014: 4-5).  



 

 

 

Při pohledu na přístupy k tématu provázanosti CSR a SD na teoretické a na institucionální 

úrovni, je třeba poznamenat, že teoretická debata poněkud zaostává. Zatímco na teoretické 

úrovni se stále řeší terminologie označující dané fenomény a uchopení konceptů – jakým 

způsobem jsou koncepty propojeny a zdali vůbec; na úrovni institucionální můžeme 

argumentovat již relevantními důkazy toho, jak mezinárodní komunita postupně 

zakomponovala soukromý sektor, a později výslovně CSR, jako nástroj k dosažení SD. 

Bylo by tedy přínosnější zkoumat charakter již probíhajících praktik a pomoci je formovat 

tak, aby byly co nejúčinnější a nejpřínosnější. 

Simionescu zmiňuje, že velké množství firem je ochotno či minimálně je vyzýváno 

k sehrání pozitivní role s ohledem na sociální problémy a přispět tak k udržitelnému 

rozvoji. Vyzdvihuje však nutnost vhodné implementace CSR tak, aby představovalo 

nástroj k dosažení SD. Je tedy nutné teoretickou debatu posunout debatu tímto směrem, tak 

aby bylo podpořena efektivita CSR. Dle Simionescu, aby CSR vedla k SD, musí probíhat 

kooperace mezi firmami a občanskou společností ve které fungují, to přinese udržitelnost 

jak společnosti jako takové, tak dané firmě. Simionescu tedy taktéž klade důraz na 

stakeholdery (Simionescu 2015: 179-180). 

 

2.1. Teoretická debata 

V rámci teoretické debaty je možné rozlišit několik přístupů k provázanosti CSR a SD. 

Ebner na základě výzkumu literatury v této oblasti dospěla k rozlišení přístupů do pěti 

skupin. První skupina zahrnuje literaturu, ve které výzkumník pracuje pouze s konceptem 

SD, a to definovaným na základě Reportu Bruntlandové či postaveném na principu trojí 

zodpovědnosti (TBL - tripple-bottom-line). Tento princip počítá s rovnocenným zvážením 

ekologických, sociálních a ekonomických aspektů za účelem dosažení současných i 

budoucích potřeb společnosti. Tato skupina literatury pak nebere v potaz termín CSR, ale 

do velké míry se soustředí na sociální dimenzi SD. Druhá skupina již používá výslovně 

termín CSR a tento koncept vnímá jako jakousi sociální větev SD. Literatura spadající do 

této skupiny se soustředí na sociální aspekty jako například odpovědnost, jež mají firmy 

vůči lidem, které jejich aktivity nějakým způsobem ovlivňují, a také vůči společnosti jako 

celku. Ostatní dimenze SD jsou zde opomíjeny. Tato skupina tedy do velké míry pracuje se 

stakeholdery a zabývá se opatřeními, které firmy zavádí za účelem jejich uspokojení, CSR 

pro tyto autory tudíž představuje nový přístup vůči zájmovým skupinám. Třetí skupina 



 

 

 

výzkumníků považuje SD či korporátní udržitelnost jako základ pro korporátní 

odpovědnost nebo CSR. SD podle nich reprezentují širší základnu díky spřízněnému 

konceptu TBL. SD je v tomto případě vnímáno jako etický koncept pro institucionální 

záležitosti, zatímco na korporátní úrovni jsou myšlenky SD vnímány jako CSR. Čtvrtá 

skupina navrhuje, že termíny SD a CSR mohou být užívány jako synonymum, za účelem 

ulehčení debaty o udržitelnosti. Tato skupina taktéž uvažuje v rámci etického konceptu 

TBL, kdy zájmové skupiny centrem pozornosti korporací. Tito výzkumníci zdůrazňují, že 

CSR rovněž musí brát v potaz všechny tři dimenze. Čtvrtá skupina tedy má do jisté míry 

podobný náhled na oba koncepty jako skupina první, avšak s tím rozdílem, že se vyjadřuje 

o jednom fenoménu dvěma simultánními výrazy (Ebner 2006: 4-6). 

Z této analýzy literatury vyplývá, že koncept TBL, jinak označovaný také jako 3P (people, 

planet, profit), s nímž přišel John Elkington a jenž byl vyvinut za účelem snazšího měření 

dopadů, je výrazným pojítkem mezi CSR a SD. Vize trojí odpovědnosti – sociální, 

environmentální a ekonomické – vtiskla nový smysl udržitelnosti ve společnosti založené z 

velké podstaty ekonomicky. Elkington tímto konceptem posílil vnímání odpovědnosti 

korporací za dopad jejich činnosti na udržitelnost planety a snažil se předložit rámec pro 

měření, revizi a reporting těchto dopadů (Henriques 2004: 18). Spřízněnost CSR a SD 

prostřednictvím TBL dokazuje také rámec CSR aktivit, s kterým přišla Světová banka a 

který je členěn do tří skupin shodných s třemi druhy odpovědnosti konceptu TBL. Aktivity 

jsou tedy rozděleny na: ekonomické – jako finanční toky do veřejného sektoru, zaměstnání 

a rozvoj lidských zdrojů, efektivita a konkurenceschopnost a další; sociální – jako sociální 

investování, lidská práva, násilí a konflikt či zapojení stakeholderů; environmentální – 

kvalita energií, vody a ovzduší, minimalizace odpadu, environmentálně bezpečná 

produkce, environmentální reporting a měření dopadů apod. (Akdogu 2017: 228). Akdogu 

navíc poukazuje na souvislost konceptů zobecněním idey CSR, kdy „byznys má povinnost 

přispívat potřebám společnosti“ a idey SD, jež „se obecně vztahuje ke zlepšování kvality 

lidského života“ (Akdogu 2017: 225). 

 

2.2. Korporace jako aktér globálního vládnutí 

Když bychom se posunuli dále od teoretické debaty o spřízněnosti CSR a SD a při vědomí, 

že aktérem CSR je soukromý sektor, spojitost těchto dvou konceptů můžeme vidět 

vyplývat už z debaty o nových formách globálního vládnutí. Jak bylo načato v první 



 

 

 

kapitole této práce, kdy jsme mluvili o vývoji konceptu CSR a o tom, jak se paradigma role 

byznysu v čase proměnilo od kapitalistického pojetí po závazky ke všem stakeholderům – 

nové měnící se podmínky vládnutí, které korporacím přisuzují roli politického aktéra se 

zodpovědností vůči veřejnosti, zanechávají Friedmanovu doktrínu minulostí. Jeho 

argumenty dle Flohr a kol. byly postaveny na předpokladech, jež jsou pro dnešní dobu 

neadekvátní a zastaralé, vzhledem k tomu, že je narůstající potřeba nestátních aktérů, kteří 

by umožnili efektivnější, spolehlivější a udržitelnější řešení problémů. Proto v dnešní době 

rámec korporátní odpovědnosti zahrnuje zákazníky, dodavatele, konkurenci, zaměstnance, 

životní prostředí, lokální komunity a další. Různé typy aktérů mohou přispět různými 

zdroji: národní vlády mají monopol na vytváření práva a jeho vynucování, korporace mají 

ekonomické a technologické know-how a zdroj financí, občanská společnost disponuje 

morální a vědomostní autoritou. Toto znamená posun od původního pluralistického k spíše 

rozvětvenému politickému rozhodování, které se netýká pouze států (Flohr a kol. 2010: 3-

6) 

Privatizace a internacionalizace postupně dostala korporace z role původce problémů do 

role řešitele problémů (“from problem causers to problem solvers“). Byznys není neutrální 

aktivitou a může mít pro společnost negativní a pozitivní důsledky. Korporace vždy 

přispívaly a stále přispívají k nerovnostem, korupci, environmentální degradaci, k 

porušování lidských práv a násilným konfliktům ve světě. Dříve se v rámci veřejného 

dobra zapojovaly do filantropické činnosti, jako něco nad rámec jejich běžných aktivit, co 

však nebylo součástí jádra jejich činnosti. Rozumní aktéři soukromého sektoru dnes však 

musí zvažovat výzvy globalizovaných trhů a výzvy ze strany států a občanské společnosti. 

Čelíc veřejnému nátlaku či hrozbě státní regulace, „konání dobra“ je v současné době pro 

byznys nejspíš tou nejracionálnější strategií. Nové závazky, které nyní korporace samy 

přijímají, z nich činí nové politické aktéry a korporátní občany. (Flohr a kol. 2010: 7-11).  

Z této nové reality globálního vládnutí, kdy byznys je považován za dalšího politického 

aktéra a jako takový má zodpovědnost za řešení globálních problému, vyvstává otázka 

legitimity, jejíž naléhavost s nárůstem moci sílí. Zde se jako odpověď nabízí právě koncept 

CSR, jehož účel a přínos je součástí výzkumu této práce. CSR se prokazuje jako prostředek 

korporací k získání legitimity a vedle toho je i potencionálním nástrojem SD. Jsou CSR 

aktivity navrhovány pouze tak, aby nabyly účelu dosažení legitimity, anebo i tak dokáží 

být účinným způsobem, jak dosáhnout udržitelného rozvoje. Firmy dnes neotálí 



 

 

 

s inkorporací CSR do jádra svého byznysu, avšak je otázkou, zda je možná tak rychlá 

proměna hodnot. Zde je namístě nezaseknout se na slovíčkaření, zda jde o CSR či jiný 

jemu ekvivalentní koncept. Vzhledem k tomu, že CSR je v současnosti obecně přijímaný 

koncept jak mezinárodním společenstvím, tak společnostmi samotnými, které běžně 

zaměstnávají své CSR specialisty, uvažujme tedy o všech souhlasných zodpovědných 

aktivitách jako o CSR. 

 

2.3. Zapojování soukromého sektoru na poli institucí 

Korporace definují CSR jako „závazek byznysu přispívat udržitelnému ekonomickému 

rozvoji prostřednictvím spolupráce se zaměstnanci, jejich rodinami, místními komunitami 

a společností jako celku za účelem zlepšení jejich života takovými způsoby, jež jsou 

vyhovující pro byznys a rozvoj“ (WBCDS 2000). 

V rámci mezinárodního společenství je v současné době CSR často propagováno tvůrci 

politiky jako alternativní cesta k udržitelnému rozvoji. Dominantním hlasem je v 

této debatě především severní (Anglo-saská a Evropská) perspektiva a mezinárodní 

instituce jako Organizace spojených národů (OSN), Evropská unie (EU), Světová banka 

(WB) či Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj (OECD) zaujaly v tomto ohledu 

prominentní pozici a zároveň přijaly nejvíce pozitivní přístup ke schopnosti CSR přispět 

k udržitelnému rozvoji (Akdogu 2017: 232). 

1.2.8 Byznys a CSR na poli OSN 

V souvislosti s pojetím CSR a SD na institucionální úrovni Behringer a Szegedi popisují 

právě to, jak byznys a udržitelný rozvoj jsou postupně propojovány na poli mezinárodního 

společenství, prostřednictvím analýzy důležitých dokumentů přijatých během konferencí o 

udržitelnosti pořádaných OSN a vytyčením významných milníků propojení SD a CSR. 

Analýzou těchto dokumentu se snaží poukázat na to, že od 90. let 20. století je soukromý 

sektor vnímán jako klíčový aktér v souvislosti s udržitelným rozvojem a na konci této 

dekády je zmiňováno CSR výslovně jako efektivní nástroj směrem k SD. Behringer a 

Szegedi zdůrazňují, že pozornost věnovaná odpovědnosti vedoucí k SD byla přenesena od 

odpovědnosti států směrem k odpovědnosti sdílené mnoha aktéry (multi-players‘ 

responsibility) a zejména role byznysu se dočkala zvýšeného zájmu a stala se klíčovým 

bodem udržitelného rozvoje (Behringer – Szegedi 2016: 15-16). 



 

 

 

Jedna z prvních zmínek o roli byznysu v agendě udržitelného rozvoje se objevila během 

Stockholmské konference o životním prostředí v roce 1972. Pozornost zde byla však 

soustředěna především na povinnosti států; zodpovědné chování jednotlivců, podniků a 

komunit v rámci ochrany a zlepšení prostředí ve všech dimenzích lidského života se řešilo 

jen marginálně. Dalším důležitým milníkem je vydání výše zmíněné zprávy Naše společná 

budoucnost v roce 1987. Ta se konkrétněji zabývá odpovědností soukromých podniků, od 

těch nejmenších až po rozsáhlé multinárodní korporace, které mají často větší 

ekonomickou moc než mnohé státy. Důraz na roli některých zásadních aktérů byl 

proklamován také během Summitu Země v Rio de Janeiru v roce 1992. Byznys a průmysl, 

včetně nadnárodních korporací, malých i velkých, byly prohlášeny za klíčové aktéry 

udržitelného rozvoje. Přijata zde byla tzv. Agenda 21, neboli komplexní strategický a akční 

plán světového společenství, který stanovuje konkrétní kroky směrem k udržitelnému 

rozvoji, jež by měly být přijaty na světové, národní i lokální úrovni ve všech oblastech, kde 

lidstvo ovlivňuje životní prostředí. Kapitola 30 této Agendy popisuje, jak posílit roli 

byznysu a průmyslu. Vyzdvihuje především nutnost čistších výrobních postupů a 

zodpovědné podnikaní. V rámci Barbadoského akčního programu v roce 1994 pak došlo 

k posílení volání po aktivní participaci byznysu a průmyslu a v roce 1997 se v New Yorku 

konala speciální událost Generálního shromáždění OSN za účelem revize a zhodnocení 

implementace Agendy 21, zde byla výslovně zmíněna důležitost korporátní odpovědnosti a 

angažovanosti TNCs. Byla zde vyřčena nutnost podpory udržitelné spotřeby a zavádění 

udržitelných technologií (Behringer – Szegedi 2016: 16).  

V roce 2000 byl na popud Generálního tajemníka OSN, Kofiho Annana, během Světového 

ekonomického fóra v Davosu přijata iniciativa UN Global Compact. Tato dobrovolná 

iniciativa sdružuje různé aktéry po celém světě a je prostorem pro interakci korporací 

s veřejným sektorem a občanskými sdruženími za účelem asistence OSN v implementaci 

univerzálních hodnot v oblastech lidských práv, práce, životního prostředí či v boji proti 

korupci (Flohr. a kol. 2010: 8). 

Během Světového Summitu o Udržitelném rozvoji v Johannesburgu (WSSD) v roce 2002 

byla pozornost směrem k odpovědnosti soukromého sektoru ještě více zbystřena a bylo 

deklarováno, že je povinnost velkých i malých podniků přispívat k udržitelnému rozvoji. 

Došlo k významnému posunu od environmentálních záležitostí směrem k lidskému a 

ekonomickému rozvoji, a to zejména díky Rozvojovým cílům tisíciletí (MDGs) 



 

 

 

(Behringer-Szegedi 2016: 17). MDGs, přijaté Miléniovou deklarací OSN o dva roky dříve 

a zaměřené na odstraňování problémů rozvojového světa, sice pomohly soustředit 

pozornost na širší spektrum témat, byznys však ve velkém neoslovily, vzhledem k tomu, že 

byly cílené na rozvojové země (PwC 2015: 6). I tak však hovořily o vytváření silného 

partnerství se soukromým sektorem ve snaze o rozvoj a vymýcení chudoby (OSN 2000: 5). 

Výrazná změna v účasti a zvýšeném zájmu byznysu nastala během Summitu Rio+20 

v roce 2012, 20 let po klíčovém Summitu Země, který naznačoval ekonomický význam SD 

pro byznys a volal po závazcích firem směrem k SD. Na této konferenci byla pronesena 

věta: „Nežádáme korporace, aby dělaly něco odlišného od jejich běžného byznysu; žádáme 

je, aby dělaly svůj běžný byznys odlišně.“ To je důkaz, že CSR nebylo vnímáno jako 

pouhý nástroj, ale jako nový byznys model. Na Summitu Rio+20 byl dále přijat dokument 

Budoucnost, kterou chceme (“The Future We Want“), jež zdůrazňuje nezbytnost zapojení 

a aktivní participaci všech důležitých skupin na všech úrovních, a volá po sociální 

odpovědnosti firem a odpovědných podnikatelských praktikách (Behringer – Szegedi 

2016: 18). 

Jedním z nejaktuálnějších klíčových milníků je pak rok 2015, kdy během Summitu OSN o 

udržitelném rozvoji došlo k přijetí Agendy udržitelného rozvoje 2030, jejíž součástí je 17 

Rozvojových cílů tisíciletí (SDGs). Poprvé byl soukromý sektor zastoupen na 

vyjednáváních a zapojen do navrhování agendy vedle politických aktérů a aktérů občanské 

společnosti. Agenda 2030 zdůrazňuje nutnost všech zemí a všech zájmových skupin jednat 

a spolupracovat ve vzájemném partnerství, tak aby bylo dosaženo daných cílů v dalších 15 

letech. Zároveň apeluje na podnikový sektor, od mikropodniků až po nadnárodní 

korporace, aby přispěl ke změně od neudržitelné produkce a spotřeby k investicím, 

inovacím, vytváření pracovních míst, dodržování lidských práv a environmentálních a 

zdravotních standardů. Explicitně jsou korporace vyzvány k přijetí odpovědných praktik a 

podávání zpráv o dopadů na udržitelnost v rámci cíle 12.6 a v rámci cíle 17 jsou vyzvání 

k partnerství s vládami a občanskou společností (OSN 2015; Schönherr a kol. 2018: 38). 

 

1.2.9 CSR a EU 

Evropská unie se snaží podporovat udržitelný rozvoj a v rámci své obchodní politiky se 

zaměřuje na různá specifická témata včetně zodpovědného podnikání, za jehož součást 

považuje CSR. CSR dle EU firmám poskytuje benefity v oblasti řízení rizik, úspory 



 

 

 

nákladů, přístupu ke kapitálu, vztahů se zákazníky, řízení lidských zdrojů a v oblasti 

inovace. Zároveň CSR činí firmy více udržitelné a inovativní, což přispívá k udržitelnosti 

ekonomiky EU jako takové. Vedle toho EU zdůrazňuje důležitost globální hodnoty a 

dodavatelských řetězců, vzhledem k tomu, že produkce EU závisí na importu z dalších 

zemí. Svou obchodní politikou se však snaží zajistit, že v každé fázi produkce je kladen 

důraz na zodpovědnost a respekt vůči pracovníkům a životnímu prostředí. CSR je podle 

EU v zájmu společnosti obecně, jelikož nabízí soubor hodnot, které mohou posílit její 

kohezi a mohou být základem pro přechod k udržitelnému ekonomickému systému 

(Evropská komise, 2018a). 

EU sice mluví o CSR hlavně v souvislosti s ekonomickou udržitelností, avšak zároveň se 

hlásí k Hlavním principům OSN pro byznys a lidská práva (UNGPs), které jsou postaveny 

na respektu k lidským právům, pracovním podmínkám, životnímu prostředí a na boji 

s korupcí. Na podobných principech ostatně stojí i obchodní politika EU. Evropská unie 

vnímá UNGPs jako rámec napomáhající zodpovědnému podnikání a formující část své 

strategie CSR (Evropská komise, 2018b). 

Evropská komise disponuje vlastní strategií pro CSR, snaží se prosadit CSR v EU a 

povzbudit podniky k dodržování mezinárodních směrnic a principů. Politika EU je pak 

postavena na akční agendě podporující tento přístup. Tato strategie zahrnuje podporu 

viditelnosti CSR a šíření dobré praxe, zlepšování míry důvěry v byznys, zlepšování 

seberegulačního a koregulačního procesu, podpora tržních odměn za CSR, zlepšování 

transparentnosti a aktivity podniků v souvislosti s podáváním informací o jejich vlivu na 

společnost a životní prostředí, zapojování CSR do vzdělávání, školení a výzkumu, 

zvyšování důrazu na důležitost státních a sub-státních CSR politik, a lepší synchronizace 

evropských a globálních přístupů k CSR. CSR strategie Evropské komise opět vychází 

z takových iniciativ a principů či regulací jako UN Global Compact, UNGPs, ISO 26000, 

ILO Deklarace o principech MNEs v oblasti sociální politiky a principy OECD pro MNEs 

(Evropská komise, 2018b). 

 

1.2.10 Další instituce a iniciativy 

Světová banka je dalším aktérem aktivně podporující sociální odpovědnost, a to 

prostřednictvím svých institucí a CSR praxí, kterou sdílí s vládami a radí jim, jakým 

způsobem podpořit korporátní odpovědnost. Jakožto rozvojová agentura Skupina světové 



 

 

 

banky (WBG) také nabízí poradenské služby a organizuje setkání, workshopy a semináře 

na témata spojená s CSR (Akdogu 2017: 232-233). 

Vlivným aktérem je i OECD, která považuje odpovědné podnikatelské chování za čím dál 

relevantnější pro světovou ekonomickou agendu a pro řešení negativ globalizace a podporu 

pozitivního přínosu byznysu pro udržitelný rozvoj. Vedle toho OECD je autorem Směrnice 

OECD pro nadnárodní podniky, jež je souborem doporučujících principů a standardů pro 

odpovědné chování nadnárodních podniků (OECD 2018: 7-8). 

Mezi další organizace podporující byznys, CSR a udržitelný rozvoj je také například 

Světová podnikatelská rada pro udržitelný rozvoj (WBCSD), Mezinárodní organizace pro 

standardizaci a standarda ISO 26000, či iniciativa Global Reporting Initiative (GRI) , která 

pomáhá podnikům i vládám porozumět a komunikovat svůj dopad na klíčové záležitosti 

udržitelnosti jako je klimatická změna, lidská práva, vládnutí a sociální blahobyt. Tato 

iniciativa také stanovila rámec pro dobrovolný reporting udržitelnosti (GRI 2018). 

 

3 TNCS A AFRIKA – PŘÍPADOVÉ STUDIE 

Přesto, že se o CSR v kontextu Afriky mluví hojně, rozšíření CSR aktivit po většině 

kontinentu je stále v plenkách a často jde o ad hoc aktivity s limitovanou efektivitou. 

Některé reporty, jako například APRM (African peer review mechanism), naznačují, že 

implementace některých environmentálních či pracovně-právních závazků je omezená a 

CSR na Africkém kontinentě stále zaostává v první fázi filantropických a ad hoc činností. 

Očekávání vlád a občanské společnosti, že byznys má „dávat zpět“, je zde silným 

impulsem a zájem o CSR tedy roste. CSR praxi se však stále nedaří naplňovat své sliby. 

Rozporuplnost provádění a dopadů CSR je evidentní napříč všemi ekonomikami, u těch 

méně vyspělých je však daleko více zřejmé, že CSR aktivity nemají zásadní vliv na život 

lidí a slouží spíše ke zviditelnění, nebo dokonce k zastínění často zničujících praktik. 

Firmy, které se snaží vyzdvihnout svůj reporting CSR aktivit jsou často nechvalně známé 

svou silnou rétorikou a dobrými záměry, avšak slabými indikátory měřitelného pokroku 

(Corrigan 2014: 1-4). 

Dnešní korporace mají často hlavní sídlo v bohatých vyspělých zemích globálního Severu, 

zatímco jejich dceřiné společnosti působí v rozvojových zemích. To naznačuje potenciál 

podpory rozvojových snah v těchto chudších „hostitelských“ zemích. Situace je však stále 



 

 

 

politováníhodná, a to především v zemích západní či jižní části afrického kontinentu, 

jejichž ekonomiky jsou postavené na těžbě přírodních zdrojů. Zde se často setkáváme 

environmentálními katastrofami a špatnými životními podmínkami asociovanými 

především s prací v těžebním průmyslu (Orock 2013: 28-29). 

Orock označuje CSR za nový amalgám korporací v rámci jejich pokračujících strategií 

prezentovat nový příběh o korporátním kapitalismu „s lidskou tváří“, který jim napomáhá 

k příznivějšímu přijetí místní a mezinárodní občanskou společností. CSR tak slouží jako 

„jazyk ekonomické korektnosti“ a uspokojivý diskurz, který pomáhá předejít kritice a 

zastiňuje realitu nezodpovědnosti v kontextu globálního Jihu. Vedle toho korporátní 

filantropie snadno vytváří pocit morálního závazku či loajality komunit vůči korporacím 

tak, že komunity si nedovolí zpochybňovat jejich aktivity. Afrika tak je i nadále velmi 

oblíbeným trhem pro TNCs, především pro ty figurující v těžebním a manufakturním 

průmysl (Orock 2013: 35-37). 

 

3.1. Případová studie firmy Shell v Nigérii 

Dle Idemudii se do centra strategického plánování byznysu v rámci nigerijského ropného 

průmyslu dostala nutnost „sociální licence pro činnost“  (social licence to operate), a to 

především kvůli značným ztrátám na výnosech z těžby ropy jak pro vlády, tak pro TNCs. 

Důležitost této sociální licence dovedla TNCs k novým strategiím partnerství, jako 

prostředkům podpory komunitního rozvoje. Partnerství se pak postupně stalo dominantní 

strategií ropného průmyslu v Nigerii (Idemudia 2007).  

Delta Nigeru, známá endemickým konfliktem mezi lokálními komunitami a TNCs, je 

vhodným prostředím ke zkoumání CSR a komunitního rozvoje. Neustále zajímání 

pracovníků v těžebním průmyslu, blokace zařízení pro těžbu ropy, vandalství na 

ropovodech, porušování lidských práv a zhoršení reputace korporací – to vše má následky 

na výnosech pro vládu i korporace. Ropné společnosti reagují na tyto výzvy přijímáním 

konceptu CSR a snahou o prokázání svých závazků prostřednictvím zvyšování výdajů na 

komunitní rozvoj. Nejdříve se jednalo o pomoc přímou a jednorázovou, ale postupně tato 

pomoc přešla v partnerskou strategii s cílem vypořádat se s širším rámcem 

problematických záležitostí. Na druhou stranu jsou potřeby hostitelských komunit tak 

početné, že není možné je všechny uspokojit, proto se však partnerství zdá jako 



 

 

 

nejideálnější strategie (Idemudia 2007: 3). 

 

3.1.1 Nigérie – obecné info 

Když v roce 1960 Nigérie získala nezávislost po dlouhé éře britského kolonialismu, čekalo 

ji ještě dalších 40 let nestabilní politické situace plné převratů a převážně vojenské vlády, 

než se dočkala politické tranzice, když byla v roce 1999 přijata nová konstituce a moc 

převzala civilní vláda. Tím však všechny problémy nepominuly a nigerijská vláda se i 

nadále potýkala a dodnes potýká s nelehkými úkoly v rámci procesu institucionalizace 

demokracie a reformy ekonomiky založené na těžbě ropy doprovázené korupcí a 

nesprávným vedením. Navíc i nadále přetrvává napětí mezi etnickými a náboženskými 

skupinami. Po problematických volbách v letech 2003 a 2007 doprovázených 

nesrovnalostmi a násilím, volby v roce 2011 byly konečně považovány za důvěryhodné 

(CIA 2018). Výsledek voleb v roce 2015 a nástup prezidenta Buhariho, jehož zvolení bylo 

nigerijským prvním klidným předáním moci opozici, pak vyvolal naději, že se konečně 

podaří dostat pod kontrolu některé zásadní problémy země jako slabé vládnutí, korupce, 

povstání teroristické skupiny Boko Haram či mezikomunitní problémy. I přes Buhariho 

vizi reformy však bezpečností výzvy narůstají a faktory pohánějící násilné konflikty 

zůstávají neadresovány (USIP 2018). 

Nigérie je jedním z největších producentů ropy a zemního plynu v Africe a má největší 

zásoby zemního plynu na kontinentu. Její populace se pohybuje okoli 170 milionů a do 

roku 2030 by se mohla stát čtvrtou nejlidnatější zemí. Má tedy dostatek přírodních zdrojů 

pro vybudování prosperující ekonomiky a adresování některých rozvojových výzev (Shell 

2018a). Tato země je aktuálně na seznamu rychle rostoucích ekonomik, a přestože 

v posledních dvou letech nigerijská ekonomika poklesla v reakci na nižší produkci a ceny 

ropy, útoky na ropnou a plynovou infrastrukturu regionu delty Nigeru a na některé 

ekonomické politiky, situace je opět stabilizována (CIA 2018a). Dle 

PriceWaterhouseCoopers má Nigérie i nadále potenciál růstu, avšak je nutné diverzifikovat 

ekonomiku a posílit instituce a infrastrukturu (PwC 2018). Výrazný růst se totiž nijak 

výrazně nepromítl do zásadnějšího ústupu chudoby; více než 62% Nigerijského 

obyvatelstva stále žije v extrémní chudobě a rozvoj země je bržděný nedostatečnou 

dodávkou energií, chybějící infrastrukturou, zpožděnými legislativními reformami, 

restriktivními obchodními politikami, nestabilním regulačním prostředím a neefektivním 



 

 

 

právním systémem, nízkou mírou bezpečnosti, korupcí a dalšími faktory. Plánem 

současného prezidenta je však zvýšit transparentnost, diverzifikovat ekonomiku, zlepšit 

fiskální řízení, přestože zatím zaujal spíše protekcionistický přístup favorizující domácí 

producenty na úkor konzumentů. Buharimu se podařilo spustit protikorupční platformu a 

přijmout některá opatření zajišťující vládě lepší transparentnost v personálním systému a 

lepší kontrolu nad svými zdroji. Současná vláda se také snaží vyvíjet silnější partnerství 

mezi veřejným a soukromým sektorem (CIA 2018a). 

 

3.1.2 SPDC a činnost firmy Shell v Nigérii 

Shell Petroleum Development Company (SPDC) je členem světové skupiny Shell a 

operátorem Dohody o společném podnikání zahrnujícím Nigerijskou národní ropnou 

společnost (NNPC). Shell operuje v Nigérii od 50. let 20. století a podílí se na průzkumu, 

produkci a distribuci ropných produktů. Hlavní oblastí těžby ropy je Delta Nigeru, kde 

probíhá těžba na 31 000 km². Z této základny pak společnost řídí přibližně 6000 ropovodů, 

87 průtokových stanic, asi 1000 ropných vrtů a 8 plynových elektráren. Podle posledních 

statistik za rok 2017, ropný a plynárenský průmysl se podílí na celkových příjmech Nigérie 

70 % a tvoří 90 % exportu. Platby Shellu nigerijské vládě se navýšili v roce 2017 ze 

3 638 241 040 $ (2016) na 4 322 742 582 $ (2017). Zároveň asi 14 % celkové globální 

produkce Shellu pochází z oblasti Delty Nigeru v Nigérii. Tento region je velmi bohatý na 

ropu, což podtrhuje jeho strategickou důležitost (Adewole 2018: 98-99; Shell 2018a).  

Firma Shell zdůrazňuje svůj přínos pro Nigérii prostřednictvím poskytování přístupu 

k energii, placení daní, zaopatřování lokálních produktů a služeb, zaměstnávání lokálních 

obyvatel, sdílení know-how a podpory programů sociálních investic (Shell 2018b: 36), i 

tak její činnost v Nigérii doprovází velká kontroverze a mnoho kritiky. Přestože v roce 

2015 byla SPDC udělena cena za nejlepšího provozovatele CSR a veřejně se hlásí 

k udržitelnosti, má za sebou velké množství skandálů, zejména v souvislosti s únikem ropy 

a znečištění životního prostředí, a čelí obvinění za podílení se porušování lidských práv 

etnika Ogoni v Nigérii (BBC 2017). 

Adewole shrnul negativní dopady Shellu v Deltě Nigeru do pěti skupin -  vysídlování 

obyvatel v důsledku výzkumu nových příležitostí k těžbě; ropné skvrny a narušování 

ekosytému znečištěním půdy a vody; spalování plynu znečišťující ovzduší a přispívající ke 

globálnímu oteplování; zdravotní rizika jimiž jsou obyvatelé vystaveni kvůli znečišťování 



 

 

 

prostředí; a chudoba způsobená hlavně nemožností využívat znečištěnou půdu a vody ke 

kultivaci plodin a zajištění obživy, což má dále za následek nezaměstnanost a snížení 

příjmů (Adewole 2018: 100). 

 

3.1.3. Kritika CSR aktivit 

V roce 2005 vydala organizace Christian Aid zprávu s názvem Behind the Mask: The Real 

Face of Corporate Social Responsibility, ve kterém zkoumala aktivity velkých korporací 

v rozvojových zemích, včetně Shellu v Nigérii. Závěrem byla kritika Shellu za pokrytecké 

chování, kdy zatímco firma poukazuje na to, že se snaží být „dobrým sousedem“, stále 

není schopna odstranit ropné skvrny, které devastují vesnice. Vedle toho iniciuje Shell 

projekty komunitního rozvoje, jež jsou často neefektivní a v některých případech rozdělují 

komunity. Organizace Christian Aid celkově odsuzuje koncept CSR a tvrdí, že CSR není 

adekvátní reakcí na negativní následky činnosti korporací, ale slouží jako způsob, jak 

zamaskovat tato negativa (Christian Aid 2005). 

S podobným zjištěním přišel i Eweje, který provedl podrobnou studii prostřednictvím 

rozhovorů s manažery, vládními příslušníky a místními komunitami. Výsledkem jeho 

výzkumu pak bylo, že ačkoliv Shell nasliboval poskytnutí vzdělání, stipendií, výstavbu 

silnic a další podporu, pozorovatelé vyslaní do Nigérie podali zprávu o chybějících 

dodávkách vody, špatném stavu silnic, nedostupnosti elektřiny, chybějících telefonických 

zařízení, nedostatečném zdravotnickém vybavení a dalších nedostatcích. Nicméně dalším 

závěrem autora byl také problém hostitelských komunit a jejich očekávání. Komunity 

chtějí rozvojové projekty, které by jim zaručily naději ve stabilní a příznivou budoucnost. 

Na druhou stranu korporace se zapojují do těchto rozvojových iniciativ za účelem 

demonstrace své sociální odpovědnosti. Zde se vytváří propast vytvořená neefektivním 

vládnutím místní vlády, kdy komunity si navykly, že firmy se zapojují do jejich rozvoje a 

očekávají jejich aktivitu v takových oblastech, kde by měla jednat vláda (Eweje 122-123). 

 

3.1.4.Shell a udržitelnost 

Napříč této kritice, Shell se ve svém reportu o udržitelnosti hlásí k tomu, že pracuje na 

snižování dopadů na životní prostředí a operuje bezpečně a zodpovědně. Ochrana a respekt 

k lidem – zaměstnancům, dodavatelům a sousedům – je zásadní pro to, jak Shell dělá 



 

 

 

byznys. Shell klade velký důraz na udržitelnost, která pro něj znamená poskytování energií 

v zodpovědném duchu, s respektem k lidem, jejich bezpečnosti a prostředí, ve kterém žijí. 

Mezi hlavní hodnoty Shellu patří upřímnost, integrita a respekt k lidem. Na těchto 

principech Shell staví svou práci již 40 let. Závazek o podílení se na udržitelném rozvoji 

pak přidal v roce 1997. Shell se dle svého reportu snaží sdílet svou zkušenost s různými 

organizacemi za účelem zlepšení přístupů v oblastech jako udržitelnost životního prostředí, 

klimatická změna a technologie. Dále také podporuje Všeobecnou deklaraci lidských práv 

a několik dalších dobrovolných kodexů propagující zodpovědné byznys praktiky jako je 

UN Global Compact, Směrnice OECD pro nadnárodní korporace, či Dobrovolné zásady o 

bezpečnosti a lidských právech. Shell je také podporovatelem Pařížské dohody o změně 

klimatu a je odhodlán podílet se pomoci vládám a společnosti v dosažení SDGs (Shell 

2018b: 10). 

V souvislosti s SDGs Shell dále prohlašuje, že dosažení těchto cílů vyžaduje kooperaci 

mezi občanskou společností, vládami, soukromým sektorem, NGOs a veřejností. Shell se 

snaží vyvinout vlastní přístup, jak dosažení napomoci a tvrdí, že všechny SDGs jsou pro 

něj (v různé míře) podstatné a už nyní přispívá k dosažení spousty z nich. Za rok 2017 

Shell prioritizoval šest z těchto cílů: Cíl 7: Zajistit všem přístup k cenově dostupným, 

spolehlivým, udržitelným a moderním zdrojům energie; Cíl 8: Podporovat trvalý, 

inkluzivní a udržitelný hospodářský růst, plnou a produktivní zaměstnanost a důstojnou 

práci pro všechny; Cíl 9: Vybudovat odolnou infrastrukturu, podporovat inkluzivní a 

udržitelnou industrializaci a inovace; Cíl 12: Zajistit udržitelnou spotřebu a výrobu; Cíl 13: 

Přijmout bezodkladná opatření na boj se změnou klimatu a zvládání jejích dopadů; Cíl 17: 

Oživit globální partnerství pro udržitelný rozvoj a posílit prostředky pro jeho uplatňování. 

Dále také Shell spolupracoval s Rozvojovým programem OSN a Mezinárodní finanční 

korporací Světové banky ve snaze porozumět, jakým způsobem může průmysl 

nejefektivněji podpořit SDGs. Společně vytvořily zprávu Mapping the Oil and Gas 

Industry to the Sustainable Development Goals: An Atlas (Shell 2018b: 36-38). 

Své závazky se Shell snaží projektovat do plánování svých operací a zároveň soustředí 

pozornost na řízení dopadů své činnosti, a to především v problematických oblastech, kde 

působí. Při investování do projektů se Shell snaží balancovat krátkodobé a dlouhodobé 

podnikatelské zájmy a zvažuje ekonomická, sociální a environmentální rizika a příležitosti, 

stejně tak jako rizika politická a technická. Shell také tvrdí, že zapojuje komunity a další 



 

 

 

stakeholdery, jako například NGOs, za účelem diskuze a řešení jejich obav. To je pro ně 

zpětnou vazbou pro lepší pochopení dopadů svých projektů (Shell 2018b: 11). 

Vedle toho Shell školí své projektové pracovníky tak, aby porozuměli tomu, jak 

promítnout udržitelnost do svého rozhodování, a poskytuje jim podpůrné specialisty na 

různá témata (biodiverzita, odpad, ovzduší, vodní hospodářství, energetické řízení, právo 

domorodých obyvatel, kulturní bohatství, přesídlení a další), kteří jim pomáhají designovat 

a uskutečňovat projekty. Pro CSR má Shell svojí samostatnou komisi, která se pravidelně 

schází, aby diskutovala o různých tématech spojených s udržitelností a aby hodnotila 

udržitelnost činnosti firmy. Ta také monitoruje hlavní záležitosti veřejného zájmu, které by 

mohly být relevantní pro Shell. V posledním roce mezi tématy jejich diskuze byla do velké 

míry činnost Shellu v Nigérii a Deltě Nigeru, lidská práva, přírodní kapitál, emise 

skleníkových plynů a CO2 a další (Shell 2018b: 12-13). 

SPDC v Nigérii prý pokračují v přispívání k ekonomickému rozvoji Nigérie s bezpečností 

jako jednou z hlavních priorit. Firma v Nigérii spolupracuje s vládními agenturami, 

komunitami a občanskou společností, jako například s nevládními neziskovými 

organizacemi, tak, aby bylo vytvořeno bezpečné pracovní prostředí. Co se týče bezpečnosti 

v Deltě Nigeru, Shell se stále snaží adresovat bezpečnostní a environmentální výzvy 

spojené s ropnými skvrnami, ať už způsobenými provozem či nelegálními aktivitami jako 

krádež ropy v Deltě Nigeru. Ačkoliv nedošlo k žádnému zásadnímu poškození ropné či 

plynné infrastruktury vojenskými aktivitami od listopadu 2016, situace v tomto regionu je 

údajně stále křehká (Shell 2018b: 28). 

 

3.1.5. Komunitní rozvoj jako CSR nástroj Shellu 

SPDC prohlašuje, že její byznys model přispívá k místnímu rozvoji dvěma způsoby – 1) 

efektivním a etickým prováděním svých hlavních podnikatelských aktivit, jež maximalizují 

benefity pro hostitelské země a komunity; 2) investicemi do společnosti, které sahají za 

filantropickou činnost směrem spíše k technické a finanční podpoře lokálních rozvojových 

iniciativ (Idemudia 2007: 9). Za příklad podpory nigerijského obyvatelstva uvádí Shell 

poskytnutí podpory zlepšení výcviku a bezpečnostních standardů jedné z největších 

poskytovatelů letecké logistiky v subsaharské Africe. Přínosné také považuje to, že 

současní i bývalí pracovníci Shellu sdílí své schopnosti v rámci různých sektorů 

nigerijského odvětví ropy a zemního plynu. Shell také upozorňuje, že poskytnutím 



 

 

 

humanitární pomoci pomohl v roce 2017 zastavit epidemii cholery v nigerijském regionu 

Dikwa (Shell 2018b). 

Důležitým CSR nástrojem Shellu v Nigérii jsou pak programy sociálních investic, na 

kterých se podílí společně s dalšími aktéry. Některé z těchto investic probíhají pod 

federální legislativou, jako například příspěvky z ročního rozpočtu do Rozvojové komise 

Delty Nigeru (NDDC). Na státní a komunitní úrovni investuje Shell především do 

takových oblastí jako rozvoj podniků, vzdělání, zdravotnictví, či přístup k energiím. 

Významnou součástí podpory jsou programy stipendií, jimiž Shell od 50. let 20. stol. 

podpořil tisíce studentů (Shell 2018b: 28-29).  

V Deltě Nigeru dominují programy komunitní podpory, které jsou od roku 2006 

realizovány prostřednictvím Světového memoranda o porozumění (GMOU). V rámci 

tohoto memoranda dochází ke spolupráci komunit, vládních představitelů, SPDC a NGOs 

a poskytování pětiletých programů financování komunitních pojektů dle jejich vlastních 

preferencí (Shell 2018b: 28-29). Nicméně charakter strategie komunitního rozvoje SPDC 

se v průběhu času měnil. V 60. letech byl charakterizován komunitní asistencí, která 

spočívala v korporátní filantropii, kdy SPDC se snažilo komunitě darovat to, co cítilo, že je 

potřebné. Šlo především o jednorázové nepromyšlené dary komunitám, bez jejich vlastního 

přispění. Výsledkem byly nikdy nevyužité školy, renovované nemocnice bez doktorů, 

vodovody fungující pouze několik dní po konstrukci (Idemudia 2007: 9). 

Změna nastala v polovině 90. let díky tlaku některých událostí jako spor a kampaň proti 

potopení ropné plošiny Brent Spar a dále konflikty mezí korporací a komunitou jako 

Ogonská krize. To vedlo SPDC ke změně strategie od komunitní asistence ke 

komunitnímu rozvoji. Tento přístup měl zajistit podílení se místní komunity, tak aby byly 

lépe naplněny jejich skutečné potřeby, vytváření partnerství a budování místních kapacit, 

která zajistí udržitelnost a multiplikační efekt. Byla vytvořeny komise projektového 

managementu pro implementaci projektů, jež předem prošly procesem hodnocení 

participačních potřeb. To mělo potenciál posílení komunity a rozvoje společenského 

kapitálu v hostitelských komunitách. Konzultace s komunitami ale stále fungovaly spíše na 

ad hoc bázi a podobaly se filantropii spíš než budování vztahů se stakeholdery (Idemudia 

2007: 9).   

Transformace z komunitní asistence ke komunitnímu rozvoji byla provázena třemi 

strategickými cíli: podpořit udržitelný socioekonomický rozvoj hostitelských komunit; 



 

 

 

zlepšení blahobytu rodin ekonomickou podporou, vzděláváním a zdravotními službami; a 

zavedením nejlepší praxe do programů komunitní podpory. Tyto cíle se však nedařily 

naplnit. Problémem bylo zejména narůstající očekávání komunity vůči SPDC a také 

udržitelnost. Změna ke komunitnímu rozvoji tedy poukázala na to, že problémem snah 

TNCs není až tak jejich neupřímnost, jako fakt že logika „business case“, stojící za 

snahami o komunitní rozvoj, většinou není kompatibilní s místní dlouhodobou rozvojovou 

praxí (Idemudia 2007: 9). Na základě toho tedy SPDC provedla další posun od 

komunitního rozvoje k udržitelnému rozvoji, jehož součástí je propojení s komunitou na 

denní bází prostřednictvím speciálních týmů jako základní linie odpovědnosti v rámci 

SPDC. Tato změna měla posílit partnerství a podpořit ekonomický růst, udržitelné 

zemědělství, oslabit konflikt a zvýšit bezpečnost a vytváření pracovních míst díky rozvoji, 

vzdělávání a dobrému vládnutí. Zároveň nový přístup měl zeslabit kulturu závislosti 

hostitelských komunit, které kvůli limitované participaci často vnímaly sami sebe jako 

oběti osudu namísto aktérů rozvojového procesu. Výsledkem této závislosti byla eskalace 

očekávání komunity a nároky na benefity ze strany SPDC a dalších TNCs (Idemudia 2007: 

10).  

Další posun nastal v souvislosti se změnou politického systému od vojenské diktatury 

k rodící se demokracii v roce 1999. Nová vláda navíc za účelem katalyzace 

socioekonomického rozvoje v Deltě Nigeru zavedla speciální rozvojovou komisi pro tento 

region (NDDC). Tato komise se později stala partnerem SPDC v rámci nově zavedeného 

GMOU v roce 2006. Tento systém posunul CSR blíže k participačnímu přístupu zdola-

nahoru, jenž má dle Idemudii (2007) větší potenciál efektivnosti. Na rozdíl od dřívějšího 

přístupu, kdy Shell uzavíral bilaterální dohody s jednotlivými rozvojovými komisemi a 

přímo financoval a implementoval některé rozvojové aktivity, s GMOU byla vytvořena 

rozhodovací komise zvaná Cluster Development Board (CDB), která byla místem pro 

setkání SPDC, komunitních skupin, představitelů státu a místních vlád a NGOs, včetně 

těch rozvojových. NGOs jsou součástí každé CDB, kde mají za úkol usnadnit 

implementaci především prostřednictvím asistence v budování místních kapacit, v evaluaci 

participace a zároveň slouží jako prostředník mezi komunitami a TNCs.  

GMOU byl tedy představen jako kooperační, mnohostranný (multi-stakeholder) přístup pro 

dosažení CSR (Acey 2016: 103). Ite (2007) hodnotí tento posun ke GMOU jako evoluci 

přístupu Shellu od charity k aktivnější participaci. Zároveň tento přístup lze vnímat jako 



 

 

 

síťový model vládnutí. Společnost Shell sama tento přístup hodnotí jako takový, kde je 

kladen důraz na transparentnost a odpovědný proces, na pravidelnou komunikaci 

s místními obyvateli a také na udržitelnost a prevenci konfliktů (Acey 2016:103). GMOU 

zajišťuje participaci více než třetině místních komunit v Deltě Nigeru. Komunity jsou zde 

vnímány jako hlavní rozhodovací subjekty a průvodci svého vlastního rozvoje, což pro ně 

znamená přijetí nové role v rámci iniciace a řízení rozvojových projektů (Acey 2016: 108).  

Tato role ovšem vyžadovala budování kapacit CDB, čehož se ujaly NGOs na popud 

ropných společností. Jejich úkolem se tedy stalo usnadnění a zajištění spolupráce všech 

stakeholderů. Uzavřením kontraktů s firmami jako Shell se NGOs pustily do tréninku 

komunit budování kapacit v oblastech jako plánovací proces, management životního 

prostředí, ekonomický rozvoj, infrastruktura, poskytování služeb, informační technologie a 

další. Staly se také supervizory nad implementací projektů a jejich kvalitou. Mezi hlavní 

NGOs figurující v oblasti Delty Nigeru patří například organizace LivingEarth Nigeria, 

Self-Help and Rural Development Association (SHERDA), či Leadership Initiative for 

Transformation and Empowement (LITE) – Africa. Je tedy zjevné, že v rámci GMOU se 

vybrané NGOs dostaly do velmi významné pozice, z čehož mohou pramenit pochybnosti o 

tom, v čím zájmu slouží. Přesto, že mají být prostředníkem mezi komunitami a dalšími 

aktéry, fakt, že systém funguje na jejich smluvní dohodě s ropnými společnostmi, vyvolává 

nedůvěru nejen ve členech komunit (Acey 2016: 109). 

 

3.1.6. Shell a environmentální odpovědnost 

Delta Nigeru je dle organizace Amnesty International jedno z nejvíce znečištěných míst na 

světě. Po desítky let ropné skvrny narušují životní protřední a život v této oblasti. Ropné 

společnosti tvrdí, že skvrny jsou působeny především sabotážemi a krádežemi a že dělají 

vše pro jejich prevenci či jejich případný úklid. Tato tvrzení jsou dle Amnesty však 

postavená na nedůvěryhodných informacích (Amnesty International 2018). 

Od roku 2011 Shell podal zprávu o 1 010 únicích ropy celkem 17,5 milionů litrů. Dle 

Amnesty však toto číslo může být daleko větší a liší se i od čísla, které zaznamenala 

nigerijská vláda – 1369 úniků. Amnesty také zaznamenala velké množství případů, kdy 

společnosti mlží o příčinách těchto úniků. Dobrovolníci pro Amnesty pořídili mnoho 

důkazů o tom, že úniky, označené firmami jako sabotáž či krádež, ve skutečnosti nemohly 

být způsobeny člověkem, neboť místa nebyla přístupná. Tím, že však firmy svádí vinu na 



 

 

 

krádež, se tak vyhýbá zodpovědnosti a nutnosti finančních kompenzací za způsobené 

škody. Problémové jsou také pomalé reakce firem. Správně jsou povinny firmy reagovat 

do 24 hodin. To se však děje v přibližně 26% případů. Často přichází reakce až několik 

měsíců po úniku, zatímco ropa kontaminuje vodu, na které je závislé místní obyvatelstvo 

(Amnesty International: 2018). 

Shell považuje úniky ropy způsobené třetí stranou za hlavní zdroj znečištění prostředí 

Delty Nigeru. Za rok 2017 zaznamenal 62 případů způsobených třetí stranou oproti devíti 

únikům spojených s činností Shellu. Z 251 poruch bylo v roce 2017 opraveno 92 a nových 

84 identifikováno (Shell 2018b: 57). Přestože se Shell zavázal ke snížení emisí 

skleníkových plynů do roku 2050 na polovinu, aby pomohl naplnit cíle Pařížské dohody, 

v posledním roce jeho emise stouply na nejvyšší úroveň od roku 2014. Velice 

problematické zůstává také spalování plynu, které stouplo o 10% v roce 2017 a působí 

kolem 11% celkových emisí Shellu. 80% spalování pak probíhá ve čtyřech zemí 

působnosti Shellu, včetně Nigérie (Gilblom 2018; Shell 2018b: 57-58) 

 

3.1.7. Hodnocení 

Je vidět, že vývoj z hlediska CSR a vztahu k udržitelnosti je v rámci společnosti Shell 

velmi dynamický. Shell je pod drobnohledem veřejnosti především kvůli skandálům 

spojeným s únikem ropy a konflikty v oblasti Delty Nigeru. Potřeba nápravy reputace a 

posílení legitimity je zjevná a nikterak překvapivá. Určitě je tedy tlak ze strany 

stakeholderů a z vnějšku obecně zásadní motivací pro participaci v CSR aktivitách. Co se 

týče směřování konkrétnějších aktivit, zaplňování mezer nefungující vládní správy může 

firmu do určité míry motivovat, vzhledem k tomu, že je to příležitost, jak posílit moc. 

Socio-ekonomické priority jsou pak zásadním podnětem pro CSR aktivity, jelikož projekty 

za boj s chudobou, poskytování zdravotní péče, rozvoj infrastruktury, vzdělání či 

humanitární pomoc staví Shell do dobrého světla. Nicméně jakkoliv je pro Shell přednější 

legitimovat svou činnost a jeho chování je tak v zásadě do velké míry typem propagačního 

až filantropického CSR, svou agendu v rámci CSR díky způsobu koncipování svých 

komunitních projektů posouvá směrem k rozvojovosti a udržitelnosti. Problematické je 

však stále odvádění pozornosti na od negativních vlivů korporace na životní prostředí 

směrem k projektům na podporu komunit. To drží Shell zpátky a řadí ho spíše do 

odděleného typu CSR. Nicméně není svou jedinou zpátečkou, potenciál rozvojovosti je 



 

 

 

bržděn také korupčním prostředím stále nevyspělé demokracie se stále slabou občanskou 

společností. Snahy o partnerství, společný design projektů a transparentnost jsou tak do 

značné míry limitovány. 

 

3.2. Případová studie: Nestlé a kakao v západní Africe  

V popředí CSR aktivit v oblasti západní Afriky jsou velké korporace z oblastí těžebního 

průmyslu, bankovnictví, telekomunikací či zpracovatelského průmyslu. Firmy jako je 

Nestlé jsou zásadní pro společenský rozvoj v této oblasti a přináší místním komunitám 

spoustu přínosů, stejně jako oni těží z operací v jejich zemích. Vedle toho však má i firma 

Nestlé za sebou širokou škálu skandálů na africkém kontinentě i mimo něj. Po skandálu 

s dětským mlékem následovaným bojkotem, obvinění z dětského otroctví, kritice za 

vymáhání dluhu od Etiopie postižené hladomorem, neoprávněném využívání vody, či 

zjištění o provádění masivní deforestace narušující ekosystém, Nestlé postupně mění svůj 

přístup a přijímá nový holistický a udržitelný způsob podnikání tak, aby vyhověl jak 

shareholderům, tak společnosti. 

Pro tuto práci je činnost Nestlé v západní Africe užitečným případem pro výzkum, 

vzhledem ke kritice, s kterou je firma spojena a zároveň jejím přístupem k udržitelnosti a 

k CSR, který propaguje. Je tak vhodným kandidátem pro určování skutečné povahy jejich 

zodpovědných aktivit a zároveň pro porovnání s těžařskou společností Shell, v jejímž 

odvětví mívá CSR prokazatelně spíše filantropický charakter. Nestlé je také příkladem, 

jenž dokazuje nezanedbatelnost dodavatelského řetězce. 

 

3.2.1. Pobřeží slonoviny 

Západní Afrika, kde se celkem nachází asi 6 milionů hektarů kakaových plantáží, je 

původcem kolem 70% celkové světové produkce kakaa, s tím, že největším producentem 

je Pobřeží Slonoviny a Ghana, následovaní Nigérií a Kamerunem (Wessel 2015: 1). Úzké 

vazby na bývalou koloniální velmoc, Francii, rozvoj produkce kakaa na export a zahraniční 

investice učinily z Pobřeží Slonoviny po získání nezávislosti v roce 1960 nejvíce 

prosperující zemi mezi západoafrickými státy. To však neochránilo zemi před politickými 

problémy. V roce 1999 proběhl vojenský převrat, po němž se dostal k moci velitel junty 

Robert Guei. Avšak krátce na to, byl na popud lidových protestů donucen odstoupit a 



 

 

 

volby vyhrál Laurent Gbagbo. Toho se opět pokusila svrhnout vojenská junta v roce 2002, 

což nakonec vyústilo v povstání a později občanskou válku. Ta trvala do roku 2003, kdy 

bylo domluveno příměří a rozdělení země pod vládu rebelů (na severu) a vlády Pobřeží 

slonoviny (na jihu), mezi nimi pak jako nárazníkové pásmo mezi nimi. V roce 2007 se 

nakonec prezident Gbagbo a lídr rebelů Guillaume Soro dohodli, že Soro doplní Gbagbovu 

vládu jako premiér a země bude sjednocena a budou se konat nové volby. Volby, které se 

nakonec konaly až v roce 2010, vyhrál Alassane Dramane Quattara, ale Gbagbo mu odmítl 

předat moc. To vyústilo v pětiměsíční násilný konflikt, který byl zakončen donucením 

Gbagby odstoupit ze strany Quattarových podporovatelů a za pomoci OSN a 

francouzských jednotek. Peace-keepingová mise OSN pak byla ukončena v červnu 

2017(CIA 2018b). 

Quattara se momentálně soustředí na obnovu ekonomiky země, budování infrastruktury a 

na obnovu bezpečnostních jednotek. Vedle toho se snaží také zaměřit na boj s korupcí. 

Vláda v tomto ohledu učinila několik závazků a zavedla novou koordinační instituci. 

Ačkoliv dle indikátorů Transparency International země učinila progres, efektivnost a 

upřímnost vládních proti-korupčních snad je stále potřeba dokázat. Za pokračující 

negativní dopad občanského konfliktu Transparency považuje také slabou občanskou 

společnost, avšak kontext vývoje vládnutí prý představuje nové příležitosti pro CSOs 

k zaujetí aktivnější role v proti-korupčním boji (Transparency Internationl 2018). 

Po ekonomické stránce Pobřeží slonoviny po více než desetiletém občanském konfliktu 

zaznamenalo opět boom zahraničních investic a ekonomický růst. Ekonomika země je ale 

do velké míry závislá na zemědělství, a především na produkci a exportu kakaa, kávy a 

palmového oleje. Je tak velmi citlivá vůči fluktuacím cen těchto produktů a vůči 

klimatickým podmínkám (CIA 2018b). 

 

3.2.2. Nestlé v západní africe 

Nestlé je největší světovou potravinovou a nápojovou společností, pod kterou spadá přes 

2000 značek a figurující ve 191 zemích. Za svůj účel považuje zlepšování kvality života a 

přispívání ke zdravější budoucnosti. Nestlé chce formovat lepší a zdravější svět a zároveň 

inspirovat lidi ke zdravějšímu životu. Takto podle svých slov přispívá společnosti, zatímco 

se snaží zajistit dlouhodobý úspěch své firmy. Své hodnoty se Nestlé snaží reflektovat ve 

svém podnikání, vždy se snaží jednat v souladu s právem, s upřímností a respektem ke 



 

 

 

svým lidem a k těm, s kterými dělá byznys (Nestlé 2018a). 

Činnost Nestlé ve střední a západní Africe započala již v roce 1957, kdy začala firma 

obchodovat a distribuovat své produkty v Ghaně. V současnosti Nestlé figuruje ve 22 

zemích tohoto regionu a má zde celkem 8 továren. Vedle toho zde přímo zaměstnává více 

než 6 700 lidí a nepřímo poskytuje zaměstnáním dalším více než 100 000 lidí. Za svou 

misi v tomto regionu považuje podporu kvality života lidí s nutričními a zdravotními 

řešeními pro všechny etapy života a pomoci lidem pečovat o sebe a jejich rodiny. Nestlé se 

snaží ve střední a západní Africe adresovat specifické nutriční potřeby populace nabídkou 

chutnějšího a zdravějšího jídla a nápojů a prostřednictvím prosazování vyvážených diet a 

zdravotního životního stylu (Nestlé 2018b). 

 

3.2.3. Kritika – deforestace a dětská práce 

Organizace Mighty Earth v minulém roce zveřejnila svou zpráva o výzkumu z chráněných 

území v Pobřeží slonoviny. Dle jejich zjištění zde dochází k masivní deforestaci národních 

parků a chráněných území za účelem pěstování kakaa. To mají na svědomí především 

dodavatelé kakaa jako firmy Olam, Cargill a Barry Callebaut, které kontrolují dohromady 

asi polovinu světové produkce kakaa a které jsou dodavateli pro velké korporace jako je 

právě Nestlé. Výsledkem tohoto vyšetřování byl navíc fakt, že tyto korporace o praktikách 

svých dodavatelů vědí a přihlížejí jim. Dokonce přiznávají, že jsou si vědomy nutnosti 

změny (Higonnet, Bellantonio, Hurowitz 2017: 2-3). 

Celkem bylo, dle Mighty Earth, od roku 2001 do roku 2014 zničeno 291 254 akrů 

chráněných území. Vedle toho probíhá deforestace i mimo chráněná území. Pobřeží 

slonoviny, které bylo dříve pokryto lesy z 25%, už nyní zbývá méně než 4%. Podobně 

Ghana přišla o přibližně 10% zalesněného území. Asi čtvrtina této deforestace je údajně 

spojena s čokoládovým průmyslem. Negativní vliv mají tyto praktiky také na populaci 

volně žijící zvěře jako šimpanzi či sloni. V Pobřeží slonoviny se odhaduje aktuální počet 

kolem 200-400 slonů z původních desítek tisíc. Deforestace za účelem pěstování kakaa má 

také významný dopad na klima. V deštných pralesech jako těch, ničených pro produkci 

kakaa, je uloženo vysoké procento uhlíku, který se destrukcí lesů uvolňuje do atmosféry. 

Jedna čokoládová tyčinka vyrobená z kakaa vypěstovaného na plantážích vykácených 

pralesů tak produkuje stejné množství znečistění jako jízda 4, 9 mil autem (Higonnet, 

Bellantonio, Hurowitz 2017: 2-17). 



 

 

 

Mighty Earth také upozorňuje, že tyto praktiky se nedějí ve vakuu. Firmy využívají 

nedostatku vynucovací moci a korupčnímu prostředí v rámci vládnoucí vrstvy Pobřeží 

slonoviny. Organizace považuje za alarmující také podmínky zemědělců na kakaových 

plantážích, kteří si vydělají okolo 50 centů na den (v Ghaně okolo 84 centů). Podíl, který 

zemědělci dostávají z výnosů za čokoládovou tyčinku klesl od roku 1980 z 16% na 

dnešních 6,6 %. Téměř všichni zemědělci z Pobřeží slonoviny a Ghany žijí pod hranicí 

chudoby. Navíc je čokoládový průmysl nechvalně proslulý také porušováním pracovního 

práva, včetně otrocké a dětské práce. Počet dětských pracovníků na farmách v Pobřeží 

slonoviny a Ghaně dle ministerstva práce USA vzrostl o 21%. Odhaduje se, že okolo 2, 1 

milionů dětí je zapojeno v tomto byznysu. Firmy se přitom zavázaly, že do roku 2020 sníží 

dětskou práci o 70% (Higonnet, Bellantonio, Hurowitz 2017: 12-14). 

Nezávislý externí monitoring pracovních podmínek zemědělců z Pobřeží slonoviny 

pracující pro dodavatelský řetězec Nestlé provedla také organizace Fair Labour 

Association (FLA). Ačkoliv dle jejího zjištění dětská práce na plantážích stále přetrvává, a 

to zejména v rámci rodinných vztahů, zaznamenala FLA pokrok v tomto ohledu a také 

v oblasti dodržování zdravotních a bezpečnostních pravidel. Avšak za problematické 

považuje obtížnost ověřování věku či komunikaci pravidel směrem k pracovníkům (FLA 

2017). 

 

3.2.4. Nestlé a udržitelnost 

V roce 2005 vydalo Nestlé dokument o svých závazcích vůči Africe (Nestle’s 

Commitment to Africa) představující jakým způsobem Nestlé přispívá k ekonomickému 

rozvoji Afriky a podávající informace o aktivitách firmy na tomto kontinentě. 

V dokumentu Nestlé popisuje, co vnímá jako největší výzvy pro udržitelný rozvoj a 

zmírnění chudoby a jak k těmto výzvám Nestlé přistupuje. Píše zde o svém zapojení se 

v rámci komunit a o partnerstvích vytvořených s dodavateli, zemědělci a komunitami. 

Oficiálně se zde také hlásí k MDGs a snaží se ukázat, že její činnost přispívá k většině 

z těchto cílů. Jallow však vidí kapitolu o Nestlé a MDGs jako účelově separovanou a 

využitou jako hodící se PR, neboť se zdá, že aktivity přispívající k naplnění MDGs jsou 

odděleny od hlavních podnikatelských aktivit Nestlé. Vedle toho Jallow také kritizuje, že 

Nestlé se snaží legitimizovat svou činnost prohlášeními o tom, že se snaží porozumět 

místním zvykům a tradicím komunit, ve kterých operuje (Jallow 2009: 517-522).  



 

 

 

Při přípravě Agendy 2030 a nových cílů udržitelného rozvoje se pak firma Nestlé aktivně 

podílela na diskuzích o roli byznysu v rámci naplnění SDGs. V souvislosti s novou 

agendou se opět zavázala k podílení se a vytyčila si dlouhodobé ambice, jež by firmě měly 

napomoci v dosažení SDGs. Mezi tyto ambice řadí: pomoci 50 milionům dětí žít zdravější 

život, pomoci zlepšit 30 milionů živobytí v komunitách přímo napojenými na 

podnikatelské aktivity Nestlé a pokusit se dosáhnout nulového environmentálního dopadu 

své činnosti. S těmito ambicemi se pak pojí dalších 42 závazků, které chce Nestlé splnit do 

roku 2020 (Nestlé 2017a). 

Nestlé integruje SDGs do své činnosti, což umožňuje identifikovat, v jakém bodě je možné 

pozitivně přispět nebo alespoň kde je nutné zmírnit negativní dopady. V roce 2017 se 

Nestlé také podařilo integrovat SDGs do svých klíčových partnerských a globálních 

iniciativ jako Nestlé for Healthier Kids, Nestlé needs Youth a do svého přístupu spravování 

vodních zdrojů. Ve svém reportu pak Nestlé zdůrazňuje, k jakým SDGs jejich jednotlivé 

aktivity přispívají. Závěrem je fakt, že dle Nestlé, firma svými aktivitami napříč různými 

oblastmi činnosti a různým dosah přináší pozitivní dopad pro všechny SDGs (viz příloha). 

Nestlé také připomíná, že i přes jejich oddanost Agendě 2030, k dosažení SDGs je možné 

pouze prostřednictvím efektivního a dynamického partnerství s širokou škálou 

stakeholderů (Nestlé 2017b: 10). 

 

3.2.5. Nestlé a CSR – Vytváření sdílené hodnoty  

Nestlé si je vědomo, že může být úspěšnou firmou v dlouhodobém měřítku, pokud bude 

vytvářet hodnotu jak pro své akcionáře, tak pro společnost jako celek. Svůj přístup, který 

nazývá jako Vytváření sdílené hodnoty (Creating Shared Value – CSV), je pro Nestlé 

základním vedoucím princip svého podnikání. Tento přístup firmě pomáhá naplňovat svůj 

smysl – zlepšování kvality života a přispívání ke zdravější budoucnosti. Svou činnost 

zaměřuje na tři konkrétní oblasti – jednotlivce a rodiny, komunity a planetu. Věří, že svou 

činností umožňuje šťastnější život jednotlivců a rodin, vytváří prosperující a odolné 

komunity a stará se o přírodní zdroje planety tak, aby se z nich mohla těšit i budoucí 

generace (Nestlé 2017b: 5). 

Vedle toho Nestlé říká, že dlouhodobý přístup k podnikání vždy byl součástí DNA firmy. 

Prostřednictvím CSV firma integruje udržitelný rozvoj do své podnikatelské činnosti. CSV 



 

 

 

dle Nestlé propojuje byznys a společnost generováním ekonomické hodnoty tak, aby 

zároveň vznikala přidaná hodnoty i pro společnost. Snaží se zlepšovat své nutriční 

produkty, vyvíjí programy rozvoje venkova, zodpovědně spravuje své vodní zdroje tak, 

aby byly náklady snižovány a zabezpečovány zásoby pro podnikání firmy (Nestlé 2017b: 

5). 

Nestlé se také soustředí na svůj dodavatelský řetězec. Spolupracuje se zemědělci a partnery 

po celém světě a buduje spolehlivé a odolné dodavatelské řetězce. Firma tvrdí, že je 

v jejím zájmu podporovat udržitelný rozvoj podnikání a venkovských oblastí jejich 

dodavatelů, vzhledem k tomu, že jim tito partneři a zemědělci dodávají suroviny potřebné 

k výrobě produktů Nestlé (Nestlé 2017b: 9). 

Za důležitý bod své činnosti Nestlé považuje aktivní vytváření metodologických přístupů 

pro měření sociálních záležitostí. V roce 2017 Nestlé publikovalo bílou knihu stanovující 

metodologii pro hodnocení svého přínosu společnosti prostřednictvím zaměstnávání napříč 

dodavatelským řetězcem (Nestlé 2017b: 9) 

 

3.2.6. CSV v praxi 

V reakci na kritiku se firma Nestlé snaží zlepšit oblasti, ve kterých má nedostatky. V rámci 

své CSV praxe tak přijala Nestlé Cocoa Plan mající pomoci zajistit lepší budoucnost 

zemědělců, jejich rodin a komunit. Pomáhá jim zlepšit produktivitu a zajistit profitující 

farmy, kde je respektováno životní prostředí a zajištěn kvalitní život. Tento plán také 

komunikuje směrem ke konzumentům činnost firmy a pomáhá jim porozumět, odkud 

čokoláda pochází a jak se vyrábí (Nestlé 2018c). 

Nestlé Cocoa Plan je mimo jiné mířen na zlepšování životních a pracovních podmínek, 

nekvalitní úrodu a ustupující produkci kakaa. V rámci tohoto plánu probíhá trénink 

zaměstnanců, zjednodušování dodavatelského řetězce, sociální projekty jako budování škol 

či studen (Nestlé 2018c). Dalším příkladem CSV praxe je například zmiňovaný projekty 

Nestlé for Healthier Kids, Nestlé needs Youth. 

 

3.2.7. Hodnocení 

Organizace Oxfam International v rámci své kampaně Behind the Brands provádí 



 

 

 

hodnocení deseti největších potravinářských a nápojových společností, tedy včetně Nestlé, 

a snaží se odhalit, jak si firmy vedou napříč svými dodavatelskými řetězci na základě 

informací, které o sobě firmy publikují. Oxfam hodnotí 7 témat a to, jak k nim firmy 

přistupují – jedná se o půdu, vodu, klima, pracovníky, ženy, zemědělce a transparentnost. 

Oxfam hodnotí Nestlé jako firmu s druhým nejlepším výsledkem (69%). Pozitivně hodnotí 

politiky Nestlé zaměřené na vodu a také transparentnost společnosti. Velké zlepšení vidí co 

se týče půdy (závazky vůči nulové tolerance zabírání půdy, vyžadování konsenzu lokálních 

komunit) a zemědělců (zveřejňování informací o zapojení drobných zemědělců a nabádání 

dodavatelů k jejich podpoře). Velmi dobře hodnotí Oxfam i přístup Nestlé ke klimatu 

(zavádění politik ohledně deforestace, palmového oleje či zemědělských emisí) a kladně 

vidí i přístup k pracovním právům zaměstnanců či snahy o zahrnutí genderu do svého 

hodnocení v rámci kakaovém sektoru (Oxfam Internationl 2016). 

Stále však Oxfam shledává prostor pro zlepšení zejména v souvislosti se zaměstnanci, a 

zemědělci především. Platové ohodnocení zemědělců a pracovníků v dodavatelském 

řetězci jim stále nezajišťuje dostatečný příjem pro živobytí a nejsou tak schopni vymanit se 

z chudoby. Nestlé by mělo brát v potaz porovnání mezd s kritérii životního minima a 

přijmout strategii pro zvyšování mezd. Ke zlepšení by dle Oxfamu mělo dojít i souvislosti 

s implementací závazků Nestlé, s cíli obnovitelné energie a nastolování plánů pro redukci 

emisí. Potřeba je také redukovat využití vody napříč dodavatelským řetězcem, rozšířit téma 

genderu do dalších sektorů a zvýšit transparentnost ohledně daní (Oxfam International 

2016). 

Ačkoliv způsob, jakým Nestlé komunikuje svou CSR/CSV agendu vyznívá do velké míry 

jako klišé, které opět může sloužit k zastření negativ, firmy se snaží být transparentní a 

reaguje na kritiku tam kde je mířena. Motivy zde vnímám téměř shodně jako u firmy Shell 

– tedy tlak z vnějšku, snaha o legitimizaci prostřednictvím filantropického typu CSR a 

investic do projektů, které demonstrují solidaritu vůči komunitám, kde působí. U Nestlé 

však vnímám větší potenciál udržitelného rozvoje vzhledem k tomu, že se snaží mírnit své 

negativní dopady a do budoucna potenciálně zastavit. Je však stále alarmující míra 

chudoby a životní podmínky zemědělců a snižující se procento jejich příjmu z produkce. 

Vedle toho, by vhodná větší míra transparence, co se designu projektů týče a komunikace 

míry zapojení komunit v tomto ohledu. Do jisté míry se však potvrdila lepší praxe Nestlé a 

tedy zástupce průmyslu mající tendenci lepších výsledků než ropné společnosti. 



 

 

 

Závěr 

Cílem této práce bylo zjistit, zda se nadnárodní korporace dají považovat za motor pro 

udržitelný rozvoj a jaký vliv má zavádění CSR do své agendy na pokrok v oblasti SD. 

Zkoumáním vztahu konceptu SD a CSR jsme hledali jejich souvislosti a řešili jsme vývoj 

role soukromého sektoru v rozvojové agendě. Někteří autoři vnímají tyto koncepty jako 

synonymní či minimálně úzce provázané. Provedením analýzy zapojování sektoru v rámci 

mezinárodních institucí jsme potvrdili, že soukromý sektor a jeho CSR aktivity jsou dnes 

nedílnou součástí v honu za Cíly udržitelného rozvoje. Nutnost partnerství a spolupodílení 

se všech aktérů na globálním vládnutí posílila roli soukromého sektoru, avšak s přibývající 

mocí přibývá i odpovědnost. Velké TNCs jsou pod drobnohledem veřejnosti a tlak globální 

občanské společnosti je nutí ke změně přístupu. Rozvojové země, kde občanská společnost 

je méně rozvinutá a funkčnost vlád často slabá, jsou však místem, kde vynutitelnost 

zodpovědného chování pokulhává a některé destrukční praktiky stále mají svůj prostor a 

možnost schovat se za solidární projevy TNCs vůči komunitám v nouzi.  

Hlavní výzkumné otázky této práce zněly: 

Mají CSR aktivity pozitivní vliv na prostředí, v němž dané korporace operují, a na jeho 

obyvatele, či jsou pouze legitimizačním nástrojem korporací bez efektu udržitelnosti a 

pouze s krátkodobými pozitivními dopady?  

Odpověď na tuto otázku tedy zní, že CSR aktivity jsou do velké míry legitimizačním 

nástrojem, avšak win-win charakter tohoto konceptu zajišťuje jak přínos v podobě lepší 

reputace firmám, tak benefity pro komunity. Ovšem častá účelovost projektů ne vždy 

přináší benefity rovnoměrně, a ne vždy dlouhodobě a udržitelně. Závěrem však je, že tyto 

efekty se navzájem nevylučují a zodpovědné CSR má potenciál přispět k udržitelnému 

rozvoji. 

Je koncept CSR přijímán korporacemi v takové míře, aby pozitiva, jež CSR aktivity přináší, 

byla schopna balancovat negativa působená činností nadnárodních korporací?  

Koncept je v současnosti přijímán v čím dál tím vetší míře. Vyspělost CSR však dle mého 

názoru jen sotva balancuje negativa nadnárodních společností a to kvůli jejich častému 

upřednostňování sociálně zaměřených projektů na úkor životního prostředí. Jeho stav 

přitom do velké míry souvisí s kvalitou života lidí a proto je zde nutná větší pozornost. 

Jaký je nejefektivnější způsob implementace CSR aktivit v souvislosti s pozitivními dopady 



 

 

 

na udržitelný rozvoj? 

Nejefektivnější způsob implementace CSR je v závislosti na provedeném výzkumu dle 

mého názoru takové CSR, které je v souladu se všemi aspekty TBL a tedy v souladu 

s udržitelností. Úspěšnost komunitních projektů se jako nejefektivnější jeví ta, zahrnující 

participaci všech stakeholderů tak, aby projekty byly efektivní a relevantní pro prostředí a 

komunitu, kde se odehrávají. 

Zodpovězení těchto otázek pak mělo vést k ověření platnosti těchto dvou hypotéz:  

Některé aktivity TNCs mají negativní dopady na prostředí, ve kterém operují, a tím do jisté 

míry brání úspěšnému udržitelnému rozvoji.  

Ano, negativní dopady TNCs jsou zjevné, především jejich vliv na životní prostřední, které 

pak ale dál souvisí s dalšími faktory znemožňující důstojné životní podmínky pro místní 

komunity. Aktivity TNCs samozřejmě nesou svá pozitiva, avšak mnohá z nich (pracovní 

místa, placení daní, infrastruktura) jsou pouze vedlejším produktem jejich podnikatelské 

činnosti v hostitelských zemích. V souvislosti s tlakem na CSR nicméně firmy mění svůj 

přístup a zavádějí efektivnější CSR s dlouhodobějším dosahem. Do jaké míry tedy 

negativní aspekty činnosti TNCs brání udržitelnému rozvoji pak může záležet na aktivitě 

v oblasti CSR a především na tom, jak se firma k CSR staví, respektive na typu CSR, které 

provozuje. 

CSR může být chápáno jako potencionální nástroj k vyvažování negativních vlivů aktivit 

TNCs, a tedy i cestou k udržitelnému rozvoji. 

Bavíme se zde o CSR jako nástroji, avšak takové téma jako je (z)odpovědnost není vhodné 

banalizovat na úroveň nástroje – ačkoliv jím prokazatelně je (CSR jako nástroj 

legitimizace, jako PR nástroj, či jako nástroj SD) Hovořili jsme zde však o dvou hlavních 

rozdílných typech CSR – rozvojovém a odděleném. Právě na těchto dvou typech je možné 

sledovat odlišnost v uchopení konceptu CSR. Na jedné straně CSR jako nástroj a oddělený 

typ CSR, na straně druhé CSR jako hodnota a rozvojový typ CSR. Právě toto druhé pojetí 

má, podle mého názoru, potenciál vyvažovat negativní vlivy aktivit TNCs, a tedy může být 

cestou k udržitelnému rozvoji. Faktem je, že tento typ CSR se nevylučuje s pojetím CSR 

jako nástroje a může tedy sloužit jak k udržitelnému rozvoji, tak jako legitimizační a PR 

nástroj. Oproti tomu legitimizační a PR efekt odděleného typu spočívá často ve vytváření 

zdání udržitelnosti. Zásadním a rozhodujícím proto vidím schopnost alespoň balancovat 



 

 

 

mírů pozornosti směrem ke všem P konceptu TBL. Tedy přijmout trojí odpovědnost – 

k profitu, lidem i planetě. 

Zodpovězením výzkumných otázek a potvrzením hypotéz jsme dosáhli cíle práce a 

můžeme shrnout, že nadnárodní korporace zaváděním odpovědných praktik můžou sloužit 

jako motor udržitelného rozvoje. Jednak disponují prostředky a jednak také silným vlivem, 

který může být zásadní pro dosažení Agendy 2030. Do velké míry tedy záleží, jak budou 

korporace dále vnímat CSR, pokud ho přijmou za svou hodnotu či jako nástroj s možností 

zneužití. Vedle toho se také prokázalo, že je nutné zapojení všech aktérů, neboť slabé 

vládnutí a slabá občanská společnost směřují k neúspěšným a neefektivním CSR 

projektům. Zároveň se nabízí také kritika zaměření pouze na velké korporace. Svým 

dosahem mají tendenci být dobrým příkladem pro menší podniky. Zároveň je na ně 

soustředěna větší pozornost a malé a střední podniky tak mohou ukrýt do pozadí. Je tedy 

důležité přijmout odpovědnost u všech aktérů a na všech úrovních. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Summary 

The growing pressure on pursuing the 2030 Agenda and focus on meeting the SDGs within 

partnership of all actors is putting Transnational corporations (TNCs) to a new role – a role 

of stronger power, but also wider responsibility. At the same time the global civil society is 

keeping an eye on big companies even where they may try to hide. Developing countries 

are still vulnerable to misbehavior and unfair treatment while with their natural resources 

they are the birth place of most of the consumers‘ worlds’ products. At the same time they 

are the place where the need for sustainable development is most pressing. The concept of 

Corporate Social Responsibility (CSR) is a tool which is growing on popularity a it offers a 

new approach of a more thoughtful behavior with a potential of moving towards 

sustainable development. 

This thesis was a research on this potential or maybe with time more and more obvious 

connection of the concepts of CSR and sustainable development (SD). It also reveals the 

growing role and need for participation of the private sector. CSR offers a way to 

participate for sustainable development in manner which create a win-win situation for 

both private sector and their stakeholders. However there is the dangerous of not using this 

tool in a mutual beneficial way. Companies often use CSR for rebuilding their reputation 

and ensuring their legitimacy while they are ignorant to the long term effects. 

However; the increasing pressure on companies helps to shape the CSR to more effective a 

useful way. In this thesis we showed two examples of how such powerful companies like 

Shell and Nestlé are being pushed towards being better neighbors for their hosting 

communities in developing world and they are significant proclaimers of sustainability. 
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1) Stručné představení tématu 

Ve své diplomové práci bych se ráda zaměřila na vztah konceptu sociální odpovědnosti 

firem (dále CSR) a konceptu udržitelného rozvoje. Na spojitost těchto konceptů je jak na 

akademické půdě, tak i na půdě mezinárodního společenství kladen čím dál větší důraz a 

zároveň je čím dál větší pozornost soustředěna na roli korporátního sektoru. Zejména byla 

Sociální odpovědnost firem a její role v rámci udržitelného rozvoje 



 

 

 

tato pozornost posílena v souvislosti s nastolením nových cílů udržitelného rozvoje (SDGs) 

v roce 2015. I má pozornost v mé diplomové práci bude zaměřena na změny či pokrok, ke 

kterému v posledních letech dochází a jež je symbolizován přehodnocením míry 

zodpovědnosti nadnárodních korporací (TNCs) vůči rozvoji této planety a její komunity.  

Cílem mé práce je dokázat, že TNCs jsou důležitým motorem pro udržitelný rozvoj, a to 

skrz zkoumání vlivu jejich CSR aktivit, jež vnímám jako potencionální nástroj k redukci 

negativ, která TNCs působí svou činností. Ve svém výzkumu se zaměřím na rozvojový 

svět, konkrétně na africký kontinent, vzhledem k tomu, že právě rozvojové země jsou 

místem, kde negativní důsledky činnosti TNCs jsou nejvíce pocititelné a cesta směrem 

k udržitelnému rozvoji nejproblematičtější, ač klíčová pro udržitelný rozvoj z globálního 

hlediska. Svým převážně kvalitativním výzkumem s částečným využitím kvanitativních 

dat a provedením případových studií tří významných světových TNCs, se budu snažit 

zhodnotit praktiky těchto korporací a plnění jejich zodpovědné role v rámci Agendy pro 

udržitelný rozvoj 2030 a naplňování SDGs. 

 
2) Hypotézy a výzkumné otázky: 

 

• hypotézy 

➢  „Některé aktivity TNCs mají negativní dopady na prostředí, ve kterém operují, 

a tím do jisté míry brání úspěšnému udržitelnému rozvoji.“ 

➢ „ CSR může být chápáno jako potencionální nástroj k vyvažování negativních 

vlivů aktivit TNCs, a tedy i cestou k udržitelnému rozvoji.“ 

 

• výzkumné otázky 

➢ „Mají CSR aktivity pozitivní vliv na prostředí, v němž dané korporace operují, a 

na jeho obyvatele, či jsou pouze legitimizačním nástrojem korporací bez efektu 

udržitelonosti a pouze s krátkodobými pozitivnémi dopady?“ 

➢ „Je koncept CSR přijímán korporacemi v takové míře, aby pozitva, jež CSR 

aktivity přináší, byla schopna balancovat negativa působená činností 

nadnárodních korporací?“ 

➢ „Jaký je nejefektivnější způsob implementace CSR aktivit v souvislosti 

s pozitivními dopady na udržitelný rozvoj?“ 

 

3) Metoda zpracování + teoretický rámec 

Ve své práci budu využívat předvším sekundární zdroje. Převažovat budou hlavně 

kvalitativní data s částečným přihlédnutím k datům kvantitativním. V první části práce 

budu pracovat s konceptem CSR a konceptem udržitelného rozvoje a jejich definicemi. Pro 

oba koncepty platí, že jejich definice nejsou pevně dané. V této práci tedy v souvislosti 

s CSR budu vycházet z definice na pomezí teorie zájmových skupin (Stakeholder theory) a 

teorie firemního občanství (Corporate Citizenship), jelikož tyto dva přístupy vnímám jako 

nejadekvátnější v souvislosti s udržitelným rozvojem. Definice udržitelného rozvoje zde 

bude přejata ze Zprávy Bruntlandové (Bruntland report), jež byla oficiálně přijata i OSN. 

V hlavní části práce pak budou provedeny případové studie tří nadnárodních korporací 

figurujících do značné míry na africkém kontinentu: ropná společnost Royal Dutch Shell, 

potravinový koncern Nestlé a těžařská společnost Rio Tinto. Všechny tyto korporace se 

v žebříčku 100 největších nefinančních korporací dle výše jejich zahraničních aktiv, 

sestavovaným organizací UNCTAD, umístily v první třicítce. Tyto korporace jsou široce 

kritizovány pro některé jejich praktiky, ale na druhou stranu se hlasí k politice udržitelného 



 

 

 

rozvoje a CSR aktivitám. Mým záměrem je tedy analyzovat chování těchto společností, 

konkrétně především určit politické, humanitární a ekologické důsledky jejich činnosti. 

Dále se zaměřím blíže na konkrétní CSR aktivity či projekty těchto firem – skrze 

Wisserovy typy vnějších a vnitřních podnětů k CSR a za pomocí další příslušné literatury 

(reporty korporací, reporty NGOs, apod.) určím charakter a přínos těchto aktivit. Poté se 

budu snažit posoudit vliv chování vybraných korporací na udržitelný rozvoj. Kvalitativní 

měření vlivu CSR na udržitelný rozvoj tedy bude provedeno skrze zkoumání implementace 

konceptu CSR danými korporacemi (nezávislá proměnná) a důsledků její implementace 

v oblastech vytyčených Agendou pro udržitelný rozvoj 2030 (závislá proměnná). V závěru 

práce se budu snažit jednak porovnat přístupy vybraných tří společností a dále posoudit, 

zda celkový výstup těchto korporací s sebou nese více pozitiv či negativ pro udržitelný 

rozvoj a stanovit jakým způsobem by korporace měly či neměly konstruovat své CSR 

projekty tak, aby byly co nejefektivnější a měly dlouhodobý dopad. 

 

4) Nástin osnovy 

 Úvod 

a. obecně o tématu, nastínení obsahu práce 

b. metoda zpracování 

c. vymezení hypotéz a výzkumných otázek 

d. zhodnocení literatury 

II. Vymezení hlavních konceptů 

a. CSR – definice/teoretické vymezení 

b. udržitelný rozvoj – definice/teoretické vymezení 

c. otázka vzájemné souvislosti konceptů 

III. Nadnárodní korporace 

a. otázka role a zodpovědnosti nadnárodních korporací 

b. korporace jako aktér udržitelného rozvoje 

IV. Případové studie 

a. případová studie: Royal Dutch Shell 

i. hodnocení činnosti 

ii. hlavní negativa 

iii. CSR aktivity – obecný charakter + CSR projekty v praxi 

iv. hodnocení efektivnosti CSR + celkový přínos pro udržitelný 

rozvoj 

b. případová studie: Nestlé 

i. hodnocení činnosti 

ii. hlavní negativa 

iii. CSR aktivity – obecný charakter + CSR projekty v praxi 

iv. hodnocení efektivnosti CSR + celkový přínos pro udržitelný 

rozvoj 

c. případová studie: Rio Tinto  

i. hodnocení činnosti 

ii. hlavní negativa 

iii. CSR aktivity – obecný charakter + CSR projekty v praxi 

iv. hodnocení efektivnosti CSR + celkový přínos pro udržitelný 

rozvoj 

Závěr – porovnání přístupů, zhodnocení, zopovězení výzkumných otázek a 



 

 

 

potvrzení či vyvrácení hypotéz   
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