
 

 

 

UNIVERZITA KARLOVA 

FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD 

Institut komunikačních studií a žurnalistiky 

Katedra Marketingové komunikace a public relations 

 

 

 

 

 

Bakalářská práce  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021     Markéta Procházková 

 



 

 

 

UNIVERZITA KARLOVA 

FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD 

Institut komunikačních studií a žurnalistiky 

Katedra Marketingové komunikace a public relations 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

B-Corp certifikace firem a její rozšíření v ČR 

z marketingového pohledu 
  

 

 

 

 

 

 

 

Bakalářská práce 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Autor práce: Markéta Procházková 

Studijní program: Marketingová komunikace a public relations  

Vedoucí práce: Ing. Bc. Petra Koudelková, Ph.D. 

Rok obhajoby: 2021 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prohlášení 

 
1. Prohlašuji, že jsem předkládanou práci zpracovala samostatně a použila jen uvedené 

prameny a literaturu.  

2. Prohlašuji, že práce nebyla využita k získání jiného titulu. 

3. Souhlasím s tím, aby práce byla zpřístupněna pro studijní a výzkumné účely.  

 

 

 V Praze dne  Markéta Procházková  



 

 

 

 

Bibliografický záznam 

 

PROCHÁZKOVÁ, Markéta. B-Corp certifikace firem a její rozšíření v ČR 

z marketingového pohledu. Praha, 2021. 97 s. Bakalářská práce (Bc). Univerzita Karlova, 

Fakulta sociálních věd, Institut komunikačních studií a žurnalistiky. Katedra Marketingové 

komunikace a public relations. Vedoucí diplomové práce Ing. Bc. Petra Koudelková, Ph.D. 

 

 

Rozsah práce: 108 052 znaků 

 



 

 

 

Anotace 

Bakalářská práce se věnuje současné situaci, která vedla ke vzniku B korporací, společensky 

odpovědných podniků. Dále se práce zabývá definicí B korporací a jejich vznikem. Následně 

se zaměřuje na rozdíl mezi B korporacemi a jinými společensky udržitelnými organizacemi 

a aktivitami. Poté je podrobně popsán proces certifikace a důvody, které k certifikaci firem 

vedou. Práce rovněž přiblíží neziskovou organizaci B Lab, která certifikaci uděluje. Na závěr 

je uvedena kritika B korporací a použití konceptu B korporace v rámci propagace. Součástí 

práce je výzkum provedený pomocí kvantitativní a kvalitativní metody – jedná se o 

dotazníkové šetření a individuální hloubkové rozhovory se šesti zaměstnanci B korporací. 

Práce si klade za cíl prozkoumat výhody a nevýhody B korporací, situaci rozšíření firem 

s certifikací B korporace a jejich možné využití k marketingovým účelům firmy. Výsledky 

obou výzkumů jsou zasazeny do kontextu a adekvátně přiřazeny k jednotlivým částem práce, 

kde v rámci grafů nebo prostřednictvím výňatků z rozhovorů doplňují nebo vyvracejí 

jednotlivá tvrzení teoretických zjištění.  

 

Annotation 

The bachelor thesis deals with the current situation that entailed the emergence of 

B Corporations, socially responsible companies. Furthermore, the work covers the definition 

of B corporations and their origin. Subsequently, it focuses on the difference between B 

corporations and other socially sustainable organizations and activities. It further focuses on 

the certification process as well as the reasons that induce companies to do it are described 

in detail. The work will also introduce the non-profit organization B Lab, which certifies the 

companies. Finally, the thesis examines the critique of B Corporations and the use of the 

concept of B Corporations as a part of the company’s promotion and advertising. The 

empirical part of the thesis comprises a research which was conducted using a quantitative 

and a qualitative method – more specifically a questionnaire survey and individual in-depth 

interviews with six employees of B Corporations. The aim of this work is to explore the 

advantages and disadvantages of B corporations, the situation of expansion of B Corporation 

and their possible use for marketing purposes. The results of the research are set in context 

and adequately assigned to individual parts of the work, where they supplement or refute 

individual statements of theoretical findings within graphs or through excerpts from 

interviews.   
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Úvod 

 

Už po desetiletí je apelováno na firmy, aby převzaly zodpovědnost za své podnikání a aby 

začaly podnikat udržitelně. I tak však setrvává velká část společností u tradičního způsobu 

podnikání, tj. maximalizovat svůj profit nehledě na to, jaký má tento fakt dopad na svět, 

společnost a životní prostředí. I z tohoto důvodu se pojmy „společenská odpovědnost“ 

a „udržitelnost firem“ stávají stále častěji skloňovaným tématem a postupně se ukazují být 

nedílnou součástí podnikání. V minulosti nebylo výjimkou, že pojem společenské 

udržitelnosti sloužil pouze coby koncept firemní filantropie a marketingové komunikace, 

a nikoli jako aktivita, která by byla součástí identity podniku. V dnešní době lze zaznamenat 

rozmach společností, které nepreferují zisk na úkor udržitelnosti a které přejímají morální 

povinnost zachovat planetu pro budoucí generace. Jedná se například o společnosti jako Ben 

& Jerry’s, New Belgium Brewery, Patagonia nebo Seventh Generation, zástupce nové 

generace společností, které chtějí využít svůj business nejen k dosažení zisku, ale zároveň 

k vyřešení sociálních a environmentálních problémů. Tyto společnosti jsou certifikované 

B korporace. 

 

Korporace s touto certifikací jsou ideálním příkladem hybridních společností, které se snaží 

udržet svět pro budoucí generace a zároveň získat profit. Certifikací B korporace se rozumí 

třetí stranou ověřený fakt, že podnik dodržuje pravidla společensky udržitelného podnikání. 

Kvůli této certifikaci musí být v daném podniku brán ohled na více aspektů podnikání, 

tj. na životní prostředí, zaměstnance, zákazníky, komunitu a celkovou správu podniku. 

Vyhodnocení a průzkumy B korporací probíhají velmi komplexně, coby hybridní 

společnosti totiž zasahují současně do dvou stejně důležitých sektorů, tj. sektoru tradičního 

businessu a neziskového sektoru, ale výhradně nespadají ani do jednoho. V očích veřejnosti 

může toto spojení dokonce vyvolat nedůvěru. Zkoumání B korporací je také ovlivněno 

faktem, že společnosti mohou být jakéhokoli druhu – velké korporátní společnosti či malé 

podniky, z gastronomického sektoru či oděvnického aj. 

 

Tématem mé bakalářské práce je „B-Corp certifikace firem a její rozšíření v ČR 

z marketingového pohledu“. V této práci se zabývám konceptem B korporací, jejich 

vznikem, konkrétní definicí a přínosem jak pro společnost, tak pro firmu samotnou. Navazuji 

snahou reflektovat jejich odlišnost od jiných společensky udržitelných aktivit. V další 
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kapitole podám komplexní přehled o celkovém procesu certifikace, důvodech firem 

k certifikaci, a zaměřím se rovněž na neziskovou organizace B Lab, která firmy certifikuje. 

Analyzuji, jaké výhody značí certifikace B korporace pro podniky, a dále se naopak zaměřuji 

na otázku kritiky B korporací. V poslední části se zabývám certifikací B korporace 

jako nástrojem k propagaci. Na závěr pak provádím diskusi ohledně otázky, proč je počet 

certifikovaných společností v České republice nízký, a jak by bylo možné situaci zlepšit.  

 

Pro účely svého výzkumu jsem nejprve zvolila analýzu formou dotazníku, na který 

odpovídali nynější i bývalí zaměstnanci B korporací. Prostřednictvím tohoto dotazníku jsem 

si kladla za cíl představit odlišnost B korporací, ať už v rámci velikosti, či v odvětví 

podnikání, a přesto jednotnost v názorech na udržitelnost. Dále proběhlo šest hloubkových 

rozhovorů se zaměstnanci firem s certifikací B korporace. Jedná se o firmy Silver Chef 

(Austrálie), Vital Plan (USA), Raleigh Founded (USA), Christina Marie Noel (USA), Frank 

Bold (CZ) a Southern Energy Management (USA). Výsledek těchto rozhovorů je v práci 

rovněž zahrnut.  
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1. Současná situace 

 

Ekonomika 21. století je stále založena na maximalizaci profitu pro majitele firem 

či akcionáře. Jedná se o dokonalý příklad korporátní nenasytnosti a jednostranného zaměření 

pouze na zisk (Cox Park 2018, s. 48). V posledních letech tedy převládá názor, že 

za společenské, přírodní a ekonomické problémy může hlavně byznys. Společnosti jsou 

vnímány tak, že prosperují na úkor širší společnosti (Porter, Kramer 2011, s. 4). Firmy 

dokazují, že zvládají generovat výdělek, ale velmi často tak činí na úkor stakeholderů, 

tj. zainteresovaných stran, které lze v této chvíli definovat termíny „společnost“ a „planeta“. 

Tradiční pohled na firmy však chápe jejich jedinou odpovědnost v generování profitu 

a jednání vůči akcionářům (Friedman 1970), nikoli ve společenské odpovědnosti. 

To potvrzuje i Wilburnová a Wilburn (2014), kteří jsou názoru, že podnik může být 

pod tlakem, že firma musí prosperovat v první řadě po finanční stránce (a to i pod hrozbou 

žaloby) (s. 12).  

 

Jinými slovy se ekonomika dnešní doby dá nazvat kapitalismem. Kapitalismus možná 

přináší pozitiva jisté skupině lidí (nutno dodat, že jen velmi omezené skupině), avšak 

zároveň přehlíží společenské a environmentální problémy, které světu způsobuje. 

Společnosti stále aplikují zastaralý model krátkodobého profitu bez ohledu na dopady 

na kolektiv a životní prostředí (Porter, Kramer 2011, s. 4). Kapitalismus je však dosud 

nepřekonaným prostředkem, díky kterému bylo sice možné uspokojit základní lidské 

potřeby, zlepšit účinnost, vytvářet nové pracovní pozice a bohatnout, ale právě kvůli tomuto 

omezenému pojetí kapitalismu nebyl byznys schopný využít svůj potenciál v rámci širších 

potřeb společnosti a světa (tamtéž, s. 4). Všudypřítomné skandály firem, porušování lidských 

práv a svobod a přírodní katastrofy způsobily velkou nedůvěru (hlavně) ve velké firmy, které 

zdánlivě dělají vše pro to, aby pouze zvýšily své tržby. Vnímáním, že je byznys zaměřen 

čistě ekonomicky, se pouze zvyšuje propast mezi byznysem a společností, kdy byznys 

se zaměřuje pouze na profit, zatímco vlády a neziskové organizace musí řešit stále nové 

společenské a environmentální problémy (Harriman 2015, s. 1).  

 

Vlády a ekonomický trh doposud neuznávají spojení komerčních a nekomerčních stran 

v jednom podnikání (Sabeti 2011), avšak podle Wilburnové a Wilburna (2014) je nezbytné, 

aby byly tyto nově vznikající obchodní modely uznány, a to hlavně v rámci legislativy 
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(s. 12). Vlády se přičiňují o jistý druh regulace a omezení pro dobro společnosti a životního 

prostředí a mnoho neziskových organizací se zasazuje o boj se společenskými 

a environmentální problémy 21. století, ale žádná ze zmíněných stran nemá a nikdy nebude 

mít takový vliv, jaký mají komerční podniky (B Corporations, Benefit Corporations and 

Social Purpose Corporations 2021, s. 2; Harriman 2015, s. 7). I podle Portera a Kramera 

(2011) je v prvé řadě zapotřebí právě zásahu podniků, které musí svést dohromady byznys 

a společnost v boji s aktuálními problémy světa (s. 4).  

 

Ale i v tomto případě se názory rozcházejí. Friedenwald-Fishman (2011) například tvrdí, 

že za aktuální společenské a environmentální problémy nemůžou ani podniky, 

ani kapitalismus. Naopak potvrzuje, že hlavní problém spočívá v pojetí korporátní struktury, 

tj. jakým způsobem podniky fungují, co mají uvedeno ve svých stanovách a podle čeho se 

řídí. Podle výzkumu Lacyho a spol. se 90 % dotazovaných podnikatelů a majitelů firem 

shoduje na tom, že je nezbytné, aby podniky samotné implementovaly společenskou 

udržitelnost do svých stanov (Lacy, Cooper, Hayward, Neuberger 2010). Tento sdílený 

názor má pravděpodobně za následek, že se podniky rozhodly rozšířit svůj vliv za hranici 

profitu a začaly se zasazovat o vytváření hodnoty pro společnost a pro svět obecně. Starý 

model podnikání zanechal svět v ekologické a společenské krizi, chudobě a nerovnováze. 

Proto vznikají nové společnosti, které se zaměřují jak na zisk, tak na společenskou 

udržitelnost svého podnikání (B Corporations, Benefit Corporations and Social Purpose 

Corporations 2021., s. 2). 

 

Snaha o definování toho, co vlastně společenská udržitelnost obnáší, se setkává s určitými 

obtížemi (Sekerka, Stimel 2011, s. 116). Společenská odpovědnost firem (neboli Corporate 

Social Responsibility; dále už jen CSR) lze být někdy považována za způsob, jakým zlepšit 

reputaci firmy, nicméně pouze „za nezbytné výdaje“. Jakákoliv snaha navíc bývá 

podle Portera a Kramera (2011) považována za plýtvání penězi akcionářů (s. 5). CSR 

aktivity tedy nejsou dostačující, ne do té míry, aby způsobily trvalou změnu napříč 

ekonomickými, politickými a vládními systémy. Řešením proto mohou být nové podniky, 

které kombinují společenskou odpovědnost a podnikání, a to tak, aniž by se přikláněly 

na jednu či druhou stranu (Sabeti 2011).  

 

Vznik společensky odpovědných podniků lze definovat jako sociální hnutí. Pod pojmem 
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sociální hnutí se rozumí vzájemné propojení skupin, sociálních sítí a jednotlivců, které je 

spolu s kolektivní identitou založeno na snaze předejít společenským problémům nebo je 

vyřešit (Stekelenburg, Klandermans 2009). Dále lze říci, že sociální hnutí je spjato 

„s intenzivní komunikací a interakcí mezi svými členy, nezbytnou pro jejich orientaci 

a koordinaci jejich činností a pro překonání odporu protivníků, s nimiž se střetávají“ 

(Strmiska b. r.). Sociální hnutí představují vzdor proti útlaku jakéhokoli rázu 

(Millward, Takhar 2019, s. 52). Přestože Millward a Takhar tvrdí, že sociální hnutí usilují 

převážně o jediný cíl (tamtéž s. 52), sociální podniky, tj. i podniky s certifikací B korporace, 

kterými se tato bakalářská práce zabývá, se snaží řešit široký záběr problémů. Jmenujme 

z nich například stále se zvyšující znečištění vod ve městech nebo akutní podvyživenost 

v rozvojových zemích. Podle Sabetiho (2011) má tento nový obchodní model vytvořit čtvrtý 

sektor (zbylé tři sektory jsou veřejný, soukromý a dobrovolný [Hejduková, Pokorný 2020]).  

 

Klienti a zákazníci v dnešní době stále častěji požadují, aby byly firmy, od kterých produkty 

kupují, společensky odpovědné (Wilburn, Wilburn 2014, s. 12). To svým výzkumem 

potvrdila i společnost Nielsen, která provádí průzkumy napříč státy. Podle výsledků tohoto 

výzkumu 55 % dotazovaných lidí z 60 různých zemí tvrdí, že je ochotno zaplatit více, pokud 

jsou produkty a služby poskytovány společensky odpovědnými podniky 

(Nielsen N.V. 2014). Největší rozmach společensky odpovědných aktivit nastal právě 

ve chvíli, kdy si společnosti uvědomily, že se zájem zákazníka nezaměřuje pouze na cenu 

a kvalitu, ale i na dopady, jaké má firma a její podnikání na svět a na lidstvo samotné. Handy 

(2002) je názoru, že se představa přínosu ve 21. století změnila. Hlavním objektem zájmu je 

stále člověk, přičemž je kladen velký důraz právě na vytváření jeho budoucnosti. Proto se 

firmy rozhodly demonstrovat svou společenskou odpovědnost v podnikání (B Corporations, 

Benefit Corporations and Social Purpose Corporations 2021, s. 2).  

 

Čím více ale začaly společnosti zahrnovat do svého podnikání i společenskou odpovědnost, 

tím častěji byly spojovány se selháním a problémy společnosti (Porter, Kramer 2011, s. 4). 

Tendence dokázat, že je firma společensky odpovědná, však v minulosti přinesly efekt, že 

se firmy usilovně snažily působit odpovědně bez ohledu na to, zda jejich CSR projekty 

odpovídaly jejich byznysu. Tento trend je dnes již spíše překonán, firmy si dávají více 

záležet na tom, aby jejich CSR aktivity a programy byly v souladu s jejich hlavním 

předmětem podnikání. Přesto však minulé tendence vedly například k nadužívání termínu 
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společenská odpovědnost nebo dokonce k jeho podvodnému zneužívání.  

 

Pokud v tomto ohledu některé firmy působí falešně, jedná se o tzv. greenwashing. Halada a 

spol. (2015) definují tento trend jako „využívání témat ekologie a udržitelnosti k vlastní 

marketingové podpoře a zneužívání“ (s. 38). Hejlová (2015) označuje greenwashing 

za zneužívání zeleného marketingu, a dokonce za ekologickou manipulaci (s. 225). Bowen 

a Aragon-Correa (2014) definují greenwashing jako selektivní zveřejňování pozitivních 

výsledků společenského chování za účelem zlepšení image firmy (s. 108). Greenwashing je 

tedy marketingový trik, kterým firmy navozují pocit, že je jejich chování vůči prostředí 

velmi odpovědné. Proces výroby je v dnešní době navíc natolik neprůhledný, že běžný 

zákazník nemá téměř šanci ověřit si pravdivost společensky odpovědného chování dané 

firmy (tj. chování určité firmy k životnímu prostředí či ke svým zaměstnancům).  

 

V době sociálních médií musí firmy čelit různým rizikům, která mohou potenciálně 

vyplynout z jejich klamných tvrzení o společenské odpovědnosti. Příkladem je například 

Coca-Cola, která získala cenu ‚Greenwashing of the Year‘ pro svá nedoložitelná tvrzení 

ohledně šetrného zacházení s vodou (Cox Park 2018, s. 104), nebo organizace WWF 

(World Wildlife Fund), která získala cenu za spolupráci se společnostmi, jež se zapříčily 

o vykácení téměř 4 milionů hektarů lesů (Survival 2017). Díky sociálním médiím je dnes 

snazší nečestné firmy odhalit a hnát je k zodpovědnosti. Rozvoj technologií je podle Beetse 

(2011) celkově pozitivním úkazem, jednak proto, že lze jejich prostřednictvím snáze dohnat 

dané činitele ke zodpovědnosti, a zejména proto, že je díky nim společnost údajně lépe 

připravena na řešení společenských a environmentálních problémů (s. 219).  

 

Celý koncept společenské odpovědnosti, CSR a sociálních podniků je tedy poměrně nejasný. 

Kontrola a regulace podnikání za účelem větší společenské odpovědnosti je však zdlouhavý 

proces, a to zejména po právní stránce. Na základě tohoto fenoménu a negativnímu vlivu, 

které má komerční podnikání na společnost a na svět, vznikla certifikace B korporace, která 

má společensky odpovědné, ale zároveň komerční podniky rozpoznávat (B Corporations, 

Benefit Corporations and Social Purpose Corporations 2021, s. 2). Certifikace B korporace 

udává konkrétní směr a zaměření jak na trhu, tak v rámci konceptu sociální odpovědnosti 

(James Woulfe 2016 v Cox Park 2018, s. 106).  
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Panují však i jiné názory. Podle Friedmana (1970) je dokonce nemorální upřednostňovat 

cokoliv jiného než zájmy majitele (majitelů) firmy, protože maximalizace profitu eventuálně 

zajistí prosperitu pro všechny. Charity, společenská odpovědnost a štědré benefity 

pro zaměstnance brání firmám v maximalizaci profitu (Friedman 1970). Někteří odborníci 

jsou dále názoru, že ve středu zájmu by měl naopak stát pouze zákazník, zatímco další 

odborníci pro změnu požadují, aby podniky vytvářely udržitelnou společnost a trh na vyšší 

a dlouhodobé úrovni (Harriman 2015, s. 5).  

 

Existují i názory a požadavky, aby v tomto případě zasáhla vláda, tj. aby vznikly dodatečné 

zákony požadující větší společenskou odpovědnost firem. Podle Handyho (2002) ale 

tyto zákony fungují, či by fungovaly (záleží na konkrétním státu, zda již vláda podnikla 

kroky či nikoli), na důvěře. Pokud by byla tato důvěra porušena (jak je možné vidět 

na četných skandálech a přírodních katastrofách), firmy by odmítly nadále jednat podle 

těchto zákonů. Tím vzniká názorový konflikt, kdy jedna strana požaduje maximální profit, 

zatímco druhá společenskou odpovědnost (Cox Park 2018, s. 133).  

 

A tento konflikt má vyřešit tzv. B Economy, tj. typ podnikání, ve kterém podniky vyvažují 

profit a svou společenskou odpovědnost. V případě konceptu B Economy se však nejedná 

o jednostranné podnikání, ale vytvoření sítě byznysů, které spolupracují jak mezi sebou, tak 

s politiky a vůdčími osobnostmi, kterým není budoucnost lhostejná (The B Economy 2021). 

Tato změna v obchodní i společenské sféře dala podnět ke vzniku B korporací, komerčních 

firem, které se rozhodly být společensky odpovědnými. B Lab, nezisková organizace stojící 

za touto změnou, chce poskytnout infrastrukturu, kterou podniky potřebují ke svému růstu 

(Harriman 2015, s. 1).  

 

Tyto podniky, tj. profitující organizace se společensky udržitelným zaměřením, můžou být 

klíčové pro řešení světových problémů, jakými jsou například nerovnost příjmů a celkového 

bohatství, změna klimatu nebo společenské nepokoje. Sociální podniky přinášejí alternativu 

k ekonomickému systému, který selhává při řešení již zmíněných společenských problémů 

(B Lab 2021).  Tento koncept je sice stále v počátcích, přesto se objevuje stále více podniků, 

pro které se vytváření udržitelného podnikání jeví být důležitým. Jedná se o malé i velké 

podniky, národní i nadnárodní, napříč všemi sektory. Tyto společnosti jsou známy jako 

certifikované B korporace (The B Economy 2021).  
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„Od businessu potřebujeme jednoduše víc než jen profit.“ (Ben Verwaayen v Lacy a spol. 

2010, s. 29). Je důležité smazat hranici mezi komerčními podniky a neziskovými 

organizacemi. Certifikace B korporace hodnotí nejen, jak firma „dělá dobro“ 

(„doing good“), ale i jak „neškodí“ („avoiding harm“), firma si tedy nemusí (a ani nemůže) 

z těchto variant vybírat. 

 

2. Metodologie 

 

Pro zkoumání problematiky jsem zvolila kvantitativní a kvalitativní přístup. Cílem 

kvantitativního výzkumu bylo získat informace od velkého množství respondentů 

(náhodných i nenáhodných), jednalo se především o zjištění stanovisek, postojů a pocitů. 

Každému člověku byla otázka pokládána stejným způsobem. Cílem tohoto výzkumu bylo 

získat měřitelná číselná data (Albers 2017).  

 

Kvalitativní výzkum se zabývá kvalitativními stránkami zkoumaného jevu, je podmíněn 

lidskou psychikou, a především emotivní částí člověka. Informace se získávají ze slov 

a z kontextu. Před začátkem výzkumu je potřeba určit si téma, výzkumný cíl a otázky, které 

však může badatel v průběhu výzkumu upravovat a modifikovat za účelem 

co nejkvalitnějšího zodpovědění otázky zkoumaného jevu. Jedná se o dlouhodobější proces, 

kterého se účastní nižší počet respondentů (Braun, Clarke 2013).  

 

2.1. Výzkumná metoda – dotazník  

 

Pro výzkumnou část bakalářské práce byla zvolena metoda teoretické analýzy – dotazníková 

forma výzkumu. Dotazník je široce používaná metoda v případě zkoumání velkého počtu 

osob. Jedná se způsob dotazování se, kdy je tazatel „schopný sám vést rozhovor 

podle daného sledu otázek připravených v dotazníku“ (Hynčica 2012, s. 33).  

 

Dotazník (viz. Příloha č. 3) byl vypracován na základě studia odborné literatury. Dotazník 

obsahuje 23 otázek – 20 uzavřených a 3 otevřené otázky – z nichž na závěr byla zvolena 

poslední otevřená kontaktní otázka, v níž mohli respondenti volně vyjádřit své názory 

a postoje ke zlepšení dotazníku a zároveň uvést kontaktní údaje, pokud by měli zájem podílet 

se na hloubkovém rozhovoru. 13 otázek obsahuje škálovou stupnici. Jedná se o metodu, 
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která se „užívá k určení postojů, [jelikož] škály umožňují respondentovi snadno hodnotit 

zadanou oblast“ (tamtéž s. 34). Škála měla u všech otázek tuto formu: nesouhlasím – spíše 

nesouhlasím – spíše souhlasím – souhlasím.  

 

Dotazník byl distribuován do dvou skupin na sociálních sítích, konkrétně na LinkedIn 

do skupiny B Corp Community (3 122 členů ke dni 21.04.2021) a na Facebook do skupiny 

BCorp Community (1 646 členů ke dni 21.04.2021). Obě tyto skupiny zahrnují jak 

zaměstnance, tak i fanoušky B korporací. Dále byl dotazník distribuován mezi zaměstnance 

B korporací prostřednictvím e-mailu.  

 

Dotazník zodpovědělo celkem 106 lidí, z toho 73 respondentů (68,9 %) uvedlo, 

že v B korporaci momentálně pracuje.  

 

Graf 1 – Počet respondentů pracujících momentálně v certifikované B korporaci. Zdroj: 

vlastní zpracování. 

 
 

2.2. Výzkumná metoda – hloubkový rozhovor 

 

Druhou část výzkumu tvořil hloubkový polostrukturovaný rozhovor s vybranými 

respondenty. Hloubkový rozhovor je založen na otevřených otázkách, které jsou pokládány 

jednotlivě každému respondentovi. Součást přípravy hloubkového rozhovoru zahrnuje 

vytvoření struktury nebo osnovy, podle které se tazatel řídí a kterou doplňuje otázkami, které 

navazují přímo na respondentovy odpovědi (Braun, Clarke 2013). 

 



 

 

11 

Otázky pro polostrukturovaný rozhovor byly rozděleny do 6 tematických okruhů, které 

probíhaly v následujícím pořadí: 1. seznámení se s respondentem a jeho/její firmou, kde 

právě pracuje; 2. otázky týkající se certifikace B korporace dané firmy a cílů, které se v rámci 

certifikace snaží plnit; 3. výhody a nevýhody certifikace; 4. certifikační proces; 5. legislativa 

a 6. propagace a povědomí zákazníků a spotřebitelů B korporací. Toto pořadí bylo zvoleno 

z důvodu postupu od obecnějších otázek ke konkrétnějším. V některých případech bylo 

pořadí otázek mírně odlišné, a to v případě, pokud respondent na danou otázku již odpověděl 

v dřívější části rozhovoru v rámci jiné otázky. Za takových okolností bylo dané téma 

rozebráno více do hloubky a otázky už nebyly opakovány.  

 

2.2.1. Výzkumný cíl 

 

Cílem tohoto výzkumu bylo zjistit, jaké jsou pracovní podmínky ve firmě s certifikací 

B korporace, jaké výhody a nevýhody tato certifikace přináší nejen firmě, ale 

i zaměstnancům, zákazníkům a okolí, a co obnáší certifikační proces konkrétního podniku. 

Cílem této analýzy bylo rovněž ujasnit, nakolik je koncept B korporace podle respondentů 

známý mezi jejich zákazníky a nakolik svou certifikaci propagují a využívají 

k marketingovým účelům.  

 

2.3. Průběh šetření a interpretace dat 
 

 

• zajištění zkoumaného vzorku, 

• zpracování získaných dat, 

• vyhodnocení. 

 

V průběhu představení byli respondenti u hloubkových rozhovorů seznámeni s tím, že se 

jedná o realizaci výzkumného šetření v rámci bakalářské práce a výsledky se žádným 

způsobem nedotknou jednotlivců ani respondentů samotných. Respondenti byli požádáni, 

aby vyjádřili své skutečné postoje a názory. Během rozhovorů šlo pouze o subjektivní názor, 

nebylo možno odpovědět správně či špatně.  
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Pokud dal některý ze zúčastněných najevo, že otázce nerozumí, daná otázka byla 

parafrázována a vysvětlena. Jednotlivé výpovědi respondentů pak byly zaimplementovány 

do odpovídajících částí bakalářské práce. 

 

Tabulka 1 – Respondenti hloubkových rozhovorů bakalářské práce. Zdroj: vlastní 

zpracování. 

Respondenti hloubkových rozhovorů 

Jméno Společnost Pozice Certifikace Odvětví Datum 

Wendy 

McCormick 

Silver Chef Office experience 

a purpose 

manager 

2015 Finance 13.04.2021 

Braden 

Rawls 

Vital Plan CEO 2016 Zdraví a 

doplňky 

stravy 

16.04.2021 

Jessica 

Porta 

Raleigh 

Founded 

Executive 

Director 

2013 Co-working 

spaces 

20.04.2021 

Christina 

Noel* 

Noel & Co. Marketing 

strategist, CEO 

2020 Marketing, 

konzultace 

v podnikání 

aj. 

21.04.2021 

Pavel Franc 

 

Frank Bold CEO 2016 Právo 23.04.2021 

Melissa 

Hubner 

Southern 

Energy 

Management 

Marketing/ 

Impact Associate 

2009 Obnovitelná 

energie 

29.04.2021 

*Bývalý zaměstnanec B Lab a zároveň externí pracovník a poradce u více než 20 B korporací 

 

V následující kapitole bude podrobně popsáno, co znamená certifikace B korporace, důvody 

vzniku a fungování těchto firem. Dále pak popíši proces certifikace, důvody vedoucí 

k tomuto procesu, a zaměřím se na organizaci, která za tuto certifikaci zodpovídá. V kapitole 

se budu navíc zabývat i případnou kritikou B korporací. Nakonec představím několik firem 

s touto certifikací.  
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3. B korporace 

 

Firmy, jejichž výzkumem se zabývám, jsou zaměřeny každá na jiný sektor. Přesto mají však 

jednu společnou věc – všechny jsou certifikovanými B korporacemi. Důvodů pro vznik 

B korporací bylo hned několik, především bylo nezbytné vyřešit otázku, jak profitovat 

a prosperovat v sektoru, ve kterém společnosti podnikají, a zároveň nebýt nedbalý k tomu, 

jaký vliv má jejich byznys na okolí.  

 

V této kapitole popisuji vznik B korporací a dále se zaměřuji na jejich definici. Jelikož se 

jedná o komplexní téma a definice tohoto termínu není jednoznačná, popisuji také pojmy 

jako sociální podnik, hybridní podnik a „stakeholder“ vs. „stakeholder“. Odlišuji koncept 

B korporace nejen od charitativních a neziskových organizací, ale i od ostatních projektů 

zabývající se udržitelností, konkrétně od Benefitu korporací a CSR aktivit.  

 

V dalších kapitolách popisuji proces certifikace. Jedná se o komplexní a časově náročný 

proces sestávající z více částí. Poté se zabývám důvody certifikace, otázkou, zda přinášejí 

více výhod či nevýhod, a neziskovou organizací B Lab, která certifikace B korporace 

poskytuje.  

 

V neposlední řadě se zaměřuji i na to, jak jednotlivé firmy svou certifikaci propagují a jak ji 

využívají k získání vyššího zisku a většího počtu zákazníků i zaměstnanců.  

 

Kapitoly jsou dále doplněny o výsledné údaje z dotazníku a jednotlivých hloubkových 

rozhovorů.  

 

3.1. Definice 

 

V roce 2006 se tři přátelé, jmenovitě Jay Coen Gilbert, Bart Houlahan a Andrew Kassoy, 

rozhodli opustit své soukromé podnikání a založili společnost, jejímž hlavním účelem měla 

být pomoc podnikům při ochraně jejich společensky udržitelného podnikání a zmírnění 

jejich společenského dopadu. Prvních 82 B korporací bylo certifikováno v roce 2007 

(About B Corp 2021). 
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Christina Noel uvádí, že „ne každý může být B korporace, ne každý to třeba chce, někdo si 

to nemůže dovolit, ani my jsme si to zpočátku nemohli dovolit“ (Noel 2021). Certifikace 

tedy není vhodná pro každou firmu či organizaci, přesto o certifikaci mohou požádat firmy 

ze všech sektorů, s jakýmkoli počtem zaměstnanců či obratem aj. (About B Corp 2021). 

V březnu roku 2021 mělo certifikaci B korporace více než 3500 firem ve více než 70 zemích 

(i např. v Afghánistánu, Austrálii, Brazílii, Chile, Keni či Mongolsku), napříč 80 různými 

odvětvími. Tento závěr lze potvrdit i výslednými údaji vyvozenými z mého dotazníku, 

kde bylo zastoupení různých odvětví a oborů různorodé.  

 

Graf 2 – Zastoupení odvětí B korporací. Zdroj: vlastní zpracování. 

 
 

Zastoupení jednotlivých zemí v dotazníku bylo zkresleno tím, že převážná část 

certifikovaných společností sídlí ve Spojených státech amerických, kde má sídlo rovněž 

certifikující společnost B Lab (viz. kapitola 4.3.2. Nezisková organizace B Lab). Tím lze 

vysvětlit fakt, že 51,9 % respondentů, kteří pracují nebo pracovali v B korporaci, uvedlo 

jako oblast, ve které firma podnikala, Severní Ameriku. Wendy McCormick, purpose 

manager ve firmě Silver Chef, uvedla, že přestože jejich firma operuje v Austrálie, Kanadě 

a na Novém Zélandu a nárůst zájemců o B korporace hlavně v Austrálii roste, většina 

certifikovaných firem se nachází v USA (McCormick 2021). Velký nárůst zájmu 

o B korporace uvedla ve svém interview i Melissa Hubner (Hubner 2021). 
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Graf 3 – Zastoupení zemí, kde B korporace podnikají. Zdroj: vlastní zpracování. 

 
 

B korporace se snaží zasáhnout široké spektrum problémů 21. století, tj. usilují o snížení 

míry nerovnosti a chudoby, posilují společnost jako celek, zlepšují životní prostředí a vytváří 

kvalitní pracovní podmínky a smysluplné pracovní pozice.  

 

B korporace vznikají na základě stále výrazněji požadované změny v rámci globální 

podnikové kultury, skrze kterou se apeluje na rozvoj společensky odpovědného 

a udržitelného trhu, otevřeného všem tak, aby profitovala nejen firma, ale i zaměstnanci, 

společnost a životní prostředí (About B Corps 2021). „Planet-profit-people, všechny tři věci 

jsou stejně důležité,“ tvrdí Melissa Hubner (Hubner 2021). 

 

Respondenti dotazníku odpovídali na otázku, jaký celospolečenský problém bude 

podle daného respondenta důležité v budoucnu řešit. Odpovědi se lišily, přesto však 

podle respondentů bude klíčové zaměřit se na řešení problému změny klimatu (27,4 %), 

chudoby (15,1 %), rozmanitosti a rovnosti pohlaví (13,2 %) a zavedení čisté vody a přístupu 

k ní (13,2 %). Toto zjištění potvrzuje teorii, že zaměření B korporací (a jejich zaměstnanců) 

je, a zároveň musí být, různorodé a se širokým záběrem.  
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Graf 4 – Odpovědi na otázku: „Kterým ze zmíněných globálních problémů se bude 

společnost muset v budoucnosti zabývat?“ Zdroj: vlastní zpracování. 

 
 

4 z 6 respondentů hloubkových rozhovorů uvedli, že největším problémem bude v budoucnu 

otázka životního prostředí. Jessica Porta, executive director v Raleigh Founded, konkrétně 

zmiňuje otázku plastů a zacházení s nimi. „Stane se z toho [z přílišného užívání plastů] 

globální epidemie, takže ty společnosti, které tento problém vyřeší rychleji, budou 

z dlouhodobého hlediska úspěšnější“ (Porta 2021). Pavel Franc uvádí, že za největší 

problémem sice považuje „globální oteplování, ale to má i další implikace, bude to generovat 

spoustu dalších problémů“ (Franc 2021). Wendy McCormick uvedla, že podle ní bude 

největším problémem, kterým se svět bude muset zabývat, chudoba. „[U této otázky] záleží 

na tom, co rezonuje s konkrétním člověkem. Pro Silver Chef je to boj s chudobou. 

Podnikáme již 30 let a za tu dobu se nám povedlo dostat z chudoby 1,5 milionu lidí. A to je 

hlavní misí naší společnosti“ (McCormick 2021). Melissa Hubner uvedla dokonce dva 

problémy, na které je třeba se v budoucnu zaměřit, a to „hlad“ a firemní kulturu. „Chtěla 

bych udělat z běžné práce něco smysluplného. Možná to není ta nejdůležitější věc, kterou 

musíme ve světě změnit, ale pořád slýchám, jak jsou lidé v práci nešťastní, jak nikdy nejsou 

za svou práci oceňováni, jak jsou vyhořeni, vyčerpaní. Nikdo si nezaslouží, aby se tak cítil“ 

(Hubner 2021). 

 

Tento nový byznys model je jedinečný v tom, že přejímá pozitivní prvky kapitalismu, který 

v současnosti světu dominuje, a vyvažuje je se společenskými cíli (Harriman 2015, s. 1). 

Tento byznys model navíc pomáhá neziskovým organizacím v růstu, komerčním 

společnostem poskytuje možnost společenské odpovědnosti, a jedincům, kteří chtějí 
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do firem investovat, umožňuje poznat, které firmy mají pozitivní dopad na zemi 

a na společnost (Wilburn, Wilburn 2014, s. 11). 

 

Nejprve je třeba rozlišit pojem shareholder a stakeholder. Pod principem „shareholder 

perspective“ chápeme fakt, že hlavním cílem podniku je maximalizování zisku 

pro akcionáře, a že hlavní (a poslední) slovo mají právě oni (Sekerka, Stimel 2011, s. 116). 

Podniky tedy nejsou primárně společensky zaměřené a jejich cíle jsou spíše krátkodobě 

orientované. To může vést k nezodpovědnému chování vůči životnímu prostředí 

a společnosti (Cox Park 2018, s. 41) či ke snižování rozpočtu věnovaného společenské 

udržitelnosti (Sekerka, Stimel 2011, s. 117).  

 

Oproti tomu pojem „stakeholder valuer“ značí, že společenská odpovědnost je v rámci 

takového podniku na stejné úrovni jako profit (Sekerka, Stimel 2011, s. 116). To potvrzuje 

i Wendy McCormick. „Nesmíme zapomínat na zisk, nejsme žádná charita, musíme vytvářet 

zisk pro naše akcionáře. Mít zisk nám umožňuje konat dobro, proto mít zisk je také důležité“ 

(McCormick 2021). Stejný názor vyzdvihuje i Christina Noel, dává do kontrastu peníze 

vs. mise podniku a tvrdí, že „[podnik musí] mít nejprve ziskové podnikání“ aby se vůbec 

mohl stát B korporací (Noel 2021). Melissa Hubner tvrdí: „[Děláním dobra pro svět] se 

obvykle zabývají neziskové organizace, které se [svými aktivitami] snaží něco změnit. 

Neziskové organizace však mají omezené zdroje. Naše CEO tvrdí: ‚Žádné peníze, žádná 

mise’ a já souhlasím. Ke změně potřebujete peníze. A korporace mají prostředky a mají vliv 

a moc“ (Hubner 2021). 

 

Freeman definuje stakeholdery jako „všechny subjekty, jejichž podpora je nutná k tomu, aby 

nedošlo k zániku samotné organizace“ (Freeman 1983 v Čerešňáková 2013, s. 13) a také 

jako „jakoukoliv skupinu, která může ovlivnit nebo je ovlivňována dosažením cílů 

organizace“ (Putler, Wolfe 2002 tamtéž s. 13).  

 

Wallace tvrdí, že certifikace B korporace je založena na principu „triple bottom line“ 

(Wallace 2017, s. 6), tzv. trojí zodpovědnosti. Termín trojí zodpovědnost, někdy také 

označovaný písmeny PPP coby zkratkou Profit-Planet-People (Šumová 2010, s. 12) poprvé 

použil John Elkington v roce 1994. V rámci trojí zodpovědnosti rozdělil společenské 

podnikání na tři vrstvy. První – „bottom line“ – se zabývá výdělkem a finanční ztrátou; druhá 
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– „people account“ – měří, jaký má firma dopad na společnost; a třetí – „planet account“ – 

zkoumá, jak je firma environmentálně zodpovědná (Triple bottom line 2009). Definice PPP 

tedy potvrzuje základy B korporací, tj. fakt, že se jedná o firmy zaměřené nikoli pouze 

na ekonomický růst, ale i na sociální a environmentální aspekty svého podnikání 

(Sokolovská 2019, s. 16).  

 

Jedním z dalších termínů, kterými lze B korporace nazývat, je sociální podnik. Sociální 

podnik je definován jako podnik, který „naplňuje veřejně prospěšný cíl, formulovaný 

v zakládacích dokumentech, a vzniká a rozvíjí se na konceptu tzv. trojího prospěchu – 

ekonomického, sociálního a environmentálního“ (MPSV 2021). 

 

Pro sociální podniky není snadné podnikat v tradičním konceptu korporátní ekonomiky, 

a proto se došlo k rozhodnutí vytvořit úplně nový ekonomický koncept (Cox Park 2018, 

s. 36). Zatímco tradiční ekonomika je postavena na principu maximalizace profitu 

pro majitele firmy či akcionáře (shareholder value), sociální podniky upřednostňují 

tzv. stakeholder value. 

 

Činitelé sociálních firem usilují o získání právní ochrany, která by potvrdila, že mohou 

upřednostňovat zainteresované osoby (tj. celou společnost) a zároveň nemít strach, že 

přijdou o živobytí. Ekonomika – podle Pavla France tedy hlavně v USA – totiž ještě stále 

stojí na faktu, že je nutné upřednostňovat profit a majitelé firem tedy mají výhradní právo 

o chodu firmy rozhodovat, tj. rozhodovat o tom, zda firma bude či nebude sociálně 

odpovědná. „[V USA] mají daleko větší trh s veřejně obchodovanými firmami – CEO je 

vázaný posláním firmy, a tradičním posláním firmy je maximalizace zisku. Když dělá 

jakékoli rozhodnutí, to rozhodnutí může být přezkoumáno z hlediska toho, zda 

maximalizoval zisk či nikoli. To vedlo k debatě, že [např. CEO, vedení, firma] chtěli dělat 

něco ve prospěch životního prostředí, ale ve stanovách a korporátním právu bylo předepsáno 

maximalizovat zisk. Firmy musí z toho důvodu minimalizovat náklady a musí rozhodovat 

na základě čistě ekonomickém, a ne na základě toho, co je vhodné pro životní prostředí. 

A tento způsob samozřejmě velmi často vede k poškozování životního prostředí. A proto 

jediné řešení bylo reformování korporátní správy, a to tak, aby exekutiva firmy mohla 

fungovat i na základě jiných kritérií než maximalizace zisku“ (Pavel Franc 2021). 
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U 4/5 zahraničních respondentů hloubkových rozhovorů zaznělo, že byť vedení jejich firmy 

bylo pozitivně nakloněno společensky udržitelnému podnikání, přesto pociťovali z jejich 

strany častý tlak. Jessica Porta na otázku, zda někdy cítila tlak ze strany vyššího 

managementu, odpověděla: „Máme velmi podpůrný tým, ale ano, částečně nepřímý tlak 

existuje vždycky, protože bychom mohli ušetřit peníze nákupem věcí od společností jako je 

Walmart místo od místních prodejců. Ale to jsou rozhodnutí, která musíte udělat, abyste 

dělali správnou věc“ (Porta 2021). Výjimkou byla firma Southern Energy Management (dále 

SeM), společnost zabývající se solární energií a energetickou úsporou. Melissa Hubner 

uvedla, že díky svým zakladatelům, kteří byli od začátku velmi zapálení pro společenskou 

udržitelnost (údajně druhá certifikovaná společnost v Severní Karolíně), nikdy nemuseli 

řešit otázku financí dedikovaných na udržitelné podnikání a udržení si statusu B korporace 

(Hubner 2021). 

 

Z výsledných údajů čerpaných z odpovědí v dotazníku vyšlo najevo, že 66 % respondentů 

věří, že do budoucna bude stát a legislativa více zasahovat do fungování podniků v rámci 

společenské udržitelnosti (viz. Graf 5) 74,5 % dotazovaných by úpravu legislativy a regulaci 

v rámci společensky udržitelného podnikání uvítalo (viz. Graf 6). 

 

Graf 5 – Výsledek: „Stát a legislativa bude více zasahovat do fungování podniků v rámci 

společenské udržitelnosti.“ Zdroj: vlastní zpracování. 
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Graf 6 – Výsledek: „Má společnost by uvítala zásah státu do legislativy v rámci společensky 

udržitelného podnikání.“  Zdroj: vlastní zpracování. 

 
 

Sociální podniky přesto nejsou příkladem tradičních charitativních organizací. Sociální 

podniky se vyznačují efektivnější, udržitelnější a nezávislejší činností než tradiční 

dobročinné organizace. Zároveň je v jejich případě vyzdvihován vyšší záměr 

(„higher purpose“) firmy, tj. cíle, které je odlišují od běžných podniků zaměřených na profit 

(Cox Park 2018, s. 66). Pro sociální podniky tedy sociální byznys funguje jako způsob 

kombinace charitativních a podnikatelských aktivit; nemusí se vybírat mezi akcionáři, 

profitem a dopadem, který má podnikání na společnost (Cave 2018).  

 

Společenské podniky, sociální podniky, a tedy i B korporace, lze jinak nazvat hybridními 

společnostmi, a to díky všem kategoriím, kterých se jejich podnikání dotýká. Právě díky 

tomu, že se společnosti snaží fungovat ve více než jedné kategorii, se mohou nazývat 

hybridními. V tomto případě se jedná o obchodní a charitativní kategorie (Cox Park 2018, 

s. 66). Hybridní společnosti mnohou implementovat více institucionálních metod, tj. mají 

více jasných souborů pravidel či strategií, jak postupovat v různých scénářích. Výsledkem 

pak je fakt, že společnosti mají více zájmových cílů, a to může komplikovat rozhodování 

v rámci společnosti (tamtéž, s. 68). 

 

Z výzkumu provedeného Cox Park vyplývá, že lidé podnikající v sociálním sektoru v rámci 

hybridních společností se domnívají, že je trh schopen vyřešit mnohem více problémů 

než neziskové organizace (Cox Park 2018, s. 80). Příkladem je např. Anda Greeney, 

zakladatelka společnosti Al Mokha Coffee, jejíž misí je snížit chudobu. Podle ní nemohou 
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neziskové organizace zachránit svět před chudobou, neziskové organizace podle ní vytváří 

řešení pro pět až deset procent nejhůře zasažených skupin, ale neřeší celkový problém. 

Podle ní není řešením dávat lidem peníze, ale naopak vytvářet smysluplné pracovní pozice 

(Anda Greeney 2016 v Cox Park 2018, s. 80). Dalším zastáncem názoru, že profitující 

společnosti mají větší šanci v řešení problémů, je například Jeff Gilbert. Tvrdí, že společnost 

nemůže být dobročinná, dokud sama finančně neprosperuje/nevydělává (Jeff Gilbert 2016 

tamtéž, s. 81). Zjednodušeně řečeno, i když existuje mnoho neziskových organizací, které 

mají velký dopad na svět, nikdy u nich neexistuje jistota ohledně financí. Tou naopak 

disponují hybridní společnosti. Namísto toho, aby vytvářely nepřekonatelné napětí, spojují 

naopak sociální a komerční prvky identity jejich podnikání, a díky tomu využívají trhu 

jako nástroje ke zlepšení světa (Cox Park 2018, s. 83). 

 

Ačkoliv lze získat certifikaci bez ohledu na obor podnikání, odvětví průmyslu, velikost 

firmy, právní zaměření atd., převážně jsou certifikovanými B korporacemi malé či středně 

velké soukromé podniky (Kim a spol. 2016). Toto tvrzení potvrzují odpovědi respondentů, 

z nichž plyne, že počet zaměstnanců v případě 86,7 % podniků, ve kterých respondenti 

pracují či pracovali, nepřesahuje číslo 50 (viz Graf 7). Největší zastoupení v dotazníku 

seznaly podniky s méně než 20 zaměstnanci (44,3 %), dále pak s méně než 50 zaměstnanci 

(24,5 %) a s méně než 10 zaměstnanci (17,9 %). Dotazník nezodpověděl nikdo pracující 

ve firmě, která by měla 251 a více zaměstnanců. Toto zjištění by mohlo potvrdit teorii, že 

certifikované společnosti jsou převážně malé až střední podniky, počet respondentů byl však 

příliš nízký, a v tomto případě by nebyl vypovídající.  

 

Graf 7 – Odpovědi na otázku: „Kolik zaměstnanců máte?“ Zdroj: vlastní zpracování. 
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Majitelé certifikovaných podniků nejsou motivováni profitem, motivací většiny z nich se 

naopak stává snaha řešit nějaký problém. Řešení takového problému se potom stává hlavní 

misí společnosti a součástí její historie a identity. Díky tomu, že řešení problému je hlavním 

cílem podniku, se společnosti distancují od ostatních konvenčních společností, které mají 

za hlavní cíl pouze maximalizaci zisku. To byl i hlavní cíl Pavla France. „Certifikace nebyl 

způsob, kterým by se nám změnilo uvažování nad věcmi, protože jsme si ty úvahy udělali 

už předtím, chtěli jsme ukázat, že lze podnikat a zároveň dělat něco pro svět“ (Franc 2021). 

Respondenti dotazníkového šetření uvedli jako hlavní důvod (57,5 %), kvůli kterému se 

firmy snaží být udržitelné, osobní motivaci výkonných ředitelů a CEO firmy (viz. Graf 8).  

 

Graf 8 – Odpovědi na otázku: „Co vedlo výkonné ředitele firmy, aby jednali v rámci 

problémů (společenské) udržitelnosti?“ Zdroj: vlastní zpracování. 

 

 

Tento faktor potvrdily i hloubkové rozhovory. Wendy McCormick uvádí, že „zakladatel 

[firmy] Silver Chef byl velmi oddaný charitativní práci a pomáhání společnosti, a tedy 

[nechat se certifikovat] bylo kvůli jeho osobnímu přesvědčení“ (McCormick 2021). Podobně 

to bylo i u firmy SeM, zakladatelé firmy již před certifikací splňovali některé standardy a 

podíleli se na společensky udržitelných aktivitách, takže [certifikace] pro ně měla smysl“ 

(Hubner 2021). Christina Noel tvrdí, že nejde o „rozhodnutí založené na zisku, ale na tom, 

že je to správné“ (Noel 2021).  

 

Přestože certifikace nemá žádnou právní prevalenci, umožňuje společnostem prokázat jejich 

odhodlání snižovat svůj negativní dopad na zemi a společnost a dokázat jejich společenské 
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cíle (Wilburn, Wilburn 2014, s. 17). Pro většinu podnikatelů je udržitelnost a sociální 

odpovědnost extrémně důležitá k upevnění identity vlastní společnosti, její značky a brand 

a její obchodní strategie, což se potvrdilo i v dotazníkovém šetření. 45,3 % respondentů 

uvedlo, že posílení značky, důvěry a reputace bylo jedním z důvodů certifikace (viz. Graf 8). 

Jessica Porta uvedla, že jim certifikace „pomáhá s vyprávěním [‚storytelling‘] o tom, kdo 

jsme“ (Porta 2021). Ten samý názor sdílí i Pavel Franc. „[Certifikace] pomáhá jen účelně 

skutečně jen k vysvětlení, co přesně děláme“ (Franc 2021).  

 

Dalším důvodem pro vznik B korporací je podle společnosti B Lab, tj. společnosti, která 

certifikace B korporace oficiálně uděluje (viz kapitola 4.3.2. Nezisková kapitola B Lab), 

fakt, že vláda ani neziskové organizace nemohou vyřešit problémy, se kterými se svět 

a společnost teď potýká – ne bez pomoci trhu, tj. profitujících společností 

(About B Corps 2021). Přesto by však mělo pozitivní účinek, pokud by vlády zemí přijaly 

legislativu, která by podnikání regulovala ve prospěch společenské udržitelnost (Stakeholder 

Capitalism 2021).  

 

Existuje mnoho dalších certifikací a organizací, které se snaží o zmenšení dopadu podnikání 

na svět a společnost. V následující podkapitole popíšu, jak se B korporace liší od CSR a 

Benefit korporací.  

 

3.2. Srovnání s jinými společensky odpovědnými organizacemi  
 

V této kapitole se zaměřím na to, v čem se B korporace liší od Benefit korporací a CSR 

projektů. V současnosti existuje mnoho různých certifikací, kterými může firma disponovat, 

aby dokázala svou společenskou odpovědnost. Příklady jsou například Fair Trade, USDA 

Organic nebo certifikace od Rainforest Alliance nebo Marine Stewardship Council aj. 

Tyto certifikační systémy však mají své nedostatky a jsou často kritizovány (Cox Park 2018, 

s. 34). 

 

Rozvoj různých společností a organizací, které poskytují různé certifikace, způsobil již 

zmíněný fakt, že firmy se často dopouští „skrytých prohřešků“ v jiné části obchodování, než 

ve které jsou certifikovány, protože se certifikace soustředí pouze na jeden prvek jejich 

podnikání (Lyon, Montgomery 2015 v Cox Park 2018 s. 35). Certifikující firmy se dokonce 

mohou dopouštět toho, že v rámci konkurenčního boje přehlížejí určité nekalé praktiky. 



 

 

24 

3.2.1. CSR 

 

Pojem CSR aktivit se začíná objevovat počátkem 2. poloviny 20. století. Rozumíme jím 

„strategický způsob vedení firmy a budování vztahů s partnery, který přispívá ke zlepšení 

reputace a zvýšení důvěryhodnosti podniku, stejně jako jeho profitability“ (Business Leaders 

Forum 2021). 

 

Jak již bylo zmíněno, CSR aktivity v minulosti někdy sloužily k zakrývání jiných nekalých 

aktivit. Přestože respondenti hloubkových rozhovorů CSR aktivity neodsuzují, nepovažují 

je za tak důležité jako je certifikace B korporace. Christina Noel o CSR aktivitách řekla: 

„Ze svých minulých zkušeností z práce s různými společnostmi, které měly CSR projekty, 

vím, že ‚cílem číslo jedna bylo vydělat společnosti peníze‘. Byl to pouze vedlejší projekt, a 

to je to, čím se B korporace liší. Naše mise je, kdo jsme“ (Noel 2021).  

 

Wendy McCormick na otázku týkající se CSR aktivit odpověděla: „mít CSR nebo strategii 

je sice hezké, ale myslím si, že u většiny společností, které tyto aktivity mají, jde o zcela 

odlišný proud od jejich podnikání. Na rozdíl od nich mají B korporace holistický přístup 

při řízení podnikání, berou v úvahu všechny stakeholdery. CSR je jeden malý projekt, jedna 

malá aktivita, ale pak si [podnik] může dělat, co chce. B korporace bere v úvahu všechny 

zúčastněné strany“ (McCormick 2021).  

 

Wilburnová a Wilburn (2014) navíc zjistili, že certifikované B korporace mají lepší výsledky 

v rámci společenské udržitelnosti než ostatní podniky, které mají pouze limitované CSR 

aktivity (s. 18). 

 

Tabulka 2 – Rozdíl mezi CSR a B korporacemi. Zdroj: Wilburn, Wilburn 2014. 

CSR B korporace 

„Dělání dobra“  Vytvoření udržitelného ekonomického 

a společenského systému a generování 

profitu zároveň. 
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Dobročinnost, udržitelnost Vytváření a udržování stejně smýšlející 

komunity, která si váží dlouhodobé 

udržitelnosti. 

Program/typ aktivit není předepsán, či 

vzniká na nátlak zvenčí. 

Program je nedílnou součástí podnikání 

(stanov). 

Program/typ aktivit je oddělený od 

maximalizace výdělku. 

Nedílnou součástí B korporací je 

maximalizace výdělku. 

Program/typ aktivit určen vnějšími faktory 

a osobními preferencemi. 

Program/typ aktivit odpovídá firmě a je 

vytvářen na míru. 

Dopad je limitován rozhodnutím vedení 

korporátní společnosti a rozpočtem pro 

CSR projekty. 

Rozpočet restrukturalizován tak, aby 

odpovídal aktivitám. 

 

 

3.2.2. Benefit korporace 

 

Benefit korporace a certifikované B korporace je snadné zaměnit. Mají mnoho společných 

prvků, ale liší se v několika podstatných vlastnostech (Benefit Corporations & Certified 

B Corps 2021). Legislativa certifikace Benefit korporací a B korporací je součástí širokého 

hnutí za odpovědnější podnikání. I když certifikace fungují na jiném principu, obě se snaží 

snížit rozpor mezi konvenčním a odpovědným podnikáním (Cox Park 2018, s. 36). Obě 

certifikace jsou ale zřízeny z důvodu usnadnění existence sociálních podniků (tamtéž, s. 16). 

Benefit korporace mají právní formu byznysu, zaměřeného na podnikatele, kteří chtějí 

vytvořit jak komerční, tak společensky udržitelný podnik (Wilburn, Wilburn 2014, s. 14). 

B korporace představuje certifikaci, zatímco Benefit korporace značí opravdovou právní 

normu (Livingston 2012).  

 

„Benefit korporace vznikají na základě změny legislativy v jednotlivých národních státech, 

jedná se tedy o národní zákony. Oproti tomu [B Lab] je certifikační autoritou, která je čistě 

soukromou právní záležitostí. A toho můžeme využít my bez ohledu na to, jaká je legislativa. 

Mohu se nechat certifikovat, že jsem B korporace a že splňuji nějaká kritéria,“ vysvětluje 

rozdíl mezi korporacemi Pavel Franc (Franc 2021). Podobně jako B korporace, i Benefit 

korporace jsou profitujícími společnostmi s cílem vyřešit sociální či environmentální 

problém. Na rozdíl od B korporací ale nejsou oficiálně hodnoceny na základě testu a 
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certifikace třetí stranou. Jedná se spíše o zákonné označení pro společnost se sociálními i 

finančními cíli (Cox Park 2018, s. 13). 

 

Cox Park (2018) definuje rozdíl mezi B korporací a Benefit korporací tak, že certifikace 

B korporace potvrzuje veřejnosti a trhu, že je byznys firmy postavený na etických zásadách, 

udržitelnosti a sociální odpovědnosti, zatímco certifikace Benefit korporace umožňuje 

podnikům, aby se věnovali jejich sociálním a environmentálním cílům v rámci legislativy 

(s. 19). Jinými slovy, pokud by společnost změnila majitele, nový majitel nemůže 

rozhodnout o ukončení společensky udržitelných aktivit, a tím je společensky udržitelné 

podnikání firmy chráněno.  

 

B korporace a Benefit korporace jsou tedy podobné, ale ne identické. Zatímco B korporace 

je pouze certifikací podniku, Benefit korporace nabývá i právní status. B korporace jsou 

kontrolované certifikující organizací B Lab, zatímco Benefit korporace podléhají navíc 

zákonům daného státu (Cox Park 2018, s. 20–21). Benefit korporace jsou tedy vázané 

legislativou a musí v nich být na základě toho zvažovány obchodní praktiky a dopady 

na pracovníky, společnost a životní prostředí. Každoročně také musí Benefit korporace 

vydat veřejně dostupný dokument zaznamenávající vlastní chování v rámci společenské 

odpovědnosti. Ten je pak srovnáván s modelem Benefit korporace vytvořeným třetí stranou. 

Benefit korporace musí být tedy plně transparentní. Status Benefit korporace ale lze získat 

pouze v USA, zatímco B korporací se podnik může stát, ať už obchoduje kdekoli (Cox Park 

2018, s. 22).  

 

Oproti certifikaci B korporace se poplatky za tento status zásadně cenově liší, cena za status 

se pohybuje okolo 70–200 $. Cena však není to jediné, čím se korporace liší. Odlišný je i 

proces získání statusu. Získání certifikace B korporace je dražší, časově náročnější a 

rigoróznější. Zároveň ale certifikovaným podnikům nabízí rozsáhlou síť kontaktů na jiné 

B korporace, dodatečné materiály a zdroje a daleko větší prestiž (tamtéž, s. 21). 

 

Wendy McCormick přirovnala Benefit korporaci k památkově chráněným budovám. 

„Benefit korporace mají výhodu oproti B korporacím, protože tím, že jsou zahrnuté 

v legislativě, tak mají něco jako ochrannou známku, jako by byly chráněné budovy. Stejně 

jako s těmito budovami, člověk je nemůže jednoduše změnit“ (McCormick 2021).  
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I přesto, že by se mohlo zdát, že dodržování odpovědnosti ke společnosti a prostředí je kvůli 

právním závazkům lépe dodržováno, není tomu tak. Benefit korporace nejsou doslova 

nuceny upřednostňovat společensky odpovědné cíle a ani nepodléhají žádným sankcím, 

pokud ve svých cílech neuspějí. I v tom se silně liší oproti B korporacím, které jsou důsledně 

kontrolovány, a porušení některého ze standardů organizace může vyústit až ve ztrátu 

certifikace. I přes tyto důsledné kontroly však nemá B korporace právní status. Vzhledem 

k tomu je náročnější stát se B korporací, ale mnohem snazší o tento status/tuto certifikaci 

také přijít (Cox Park 2018, s. 26). 

 

Tabulka 3: Rozdíl mezi Benefit korporacemi a B korporacemi. Zdroj: Benefit Corporations 

& Certified B Corps 2021. 

Rozdíl mezi Benefit korporacemi a B korporacemi 

 Benefit korporace B korporace 

Odpovědnost Ředitelé firem musí zvážit 

dopad, jaký podnikání má na 

všechny stakeholdery 

Stejné 

Transparentnost  Podnik musí zveřejnit 

zprávu ohledně svého 

společensky udržitelného a 

environmentálního chování 

v porovnání se standardy 

určenými třetí stranou.  

Stejné 

Výsledky a dopad na 

společnost 

Podnik sám 

vyplňuje/vypisuje výsledky 

a dopady svého podnikání. 

Podnik musí dosáhnout 

minimálního počtu 80 bodů 

během testu BIA 

Každé tři roky je nutné 

proces certifikace opakovat 

a splnit nové standardy 

Kde je možné certifikaci 

získat/uplatnit a kdo má 

nárok 

Pouze ve 30 státech USA Možné získat bez ohledu na 

strukturu firmy či 
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podnikání, státu či země, 

kde společnost podniká 

Cena za certifikaci Poplatky činí 70 $ – 200 $ Certifikace stojí ročně 500 $ 

– 50 000 $ v závislosti na 

výnosu firmy 

 

Je nasnadě, že oba statusy přinášejí firmě výhody. Kromě klasických výhod, jakými jsou 

zlepšování brand image, atraktivita pro potenciální zaměstnance a spolupráce se stejně 

zaměřenými podniky, je hlavní výhodou Benefit korporací to, že jsou právně chráněné, 

jestliže se snaží udržitelně podnikat. Nevýhodou však je, že jsou i právně vázány nesměřovat 

v první řadě k profitu a zvyšování tržeb a ani k profitu svých hlavních akcionářů. A navíc, 

pokud se firmě nepodaří dodržet své cíle, může to mít pro podnik fatální následky, a to 

hlavně v očích veřejnosti (Cave 2018). 

 

Čísla ale dokazují, že status B korporace je pro firmy přínosnější, i přes zdlouhavý proces 

a finanční náročnost. Certifikovaných Benefit korporací je přes 1200 (Benefit Corporation: 

What is a Benefit Corporation? 2021) zatímco B korporací je již certifikováno přes 3500 

(tamtéž). 

 

3.3. Proces certifikace 
 

Aby společnost mohla získat status B korporace, musí podstoupit komplexní proces 

certifikace. Certifikace B korporace zkoumá společnost spíše holisticky, než aby byla 

zaměřena pouze na jeden prvek podnikání (About B Corps 2021). Zkoumá přístup podniku 

k vlastním zaměstnancům, k zákazníkům, ke společnosti, k prostředí, a jeho chování v rámci 

správy organizace (Cox Park 2018, s. 19, s. 128). 
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Obrázek 1: Grafické znázornění procesu certifikace. Zdroj: The Complete Guide to B Corp 

Certification for Small to Medium-Sized Enterprises 2021, s. 2. 

 

Certifikaci provádí nezisková organizace B Lab (viz. kapitola 4.3.2. Nezisková organizace 

B Lab). Certifikaci je možné získat, jen pokud v průběhu vyhodnocování (konkrétně 

B Impact Assessment, dále jen BIA) podnik získá alespoň minimální počet 80 bodů 

z celkových 200. Aby podnik certifikát získal, musí být alespoň v jednom z pěti sektorů 

perfektní a v ostatních průměrný. Společnosti žádající o certifikaci pak podstoupí částečný 

audit, během kterého musí být osoby odpovědné za organizaci schopné poskytnout podklady 

a důkazy, na jejichž základě zodpoví otázky BIA. Poté musí podnik zahrnout do svých 

stanov či předpisů firmy své sociální a environmentální cíle (pokud tak již neučinil 

před hodnocením) a nakonec zaplatit poplatky, které činí částku od 500 $ až do 50 000 $, 

stanovené na základě ročního výnosu firmy. 

 

Každé tři roky se společnost musí znovu certifikovat, tj. opakovat celý BIA a částečný audit. 

Každé dva roky je navíc BIA pro firmy pozměněn. Skrze to dochází ke sledování, zda firma 

pokročila ve svém snažení o společenskou udržitelnost (Cox Park 2018, s. 130). To potvrdila 

v hloubkovém rozhovoru i Melissa Hubner. „Získání certifikace je teď mnohem obtížnějším, 

než to bylo před lety, protože B Lab a BIA se neustále vyvíjí. [V B Labu] nechtějí, abyste 
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udělali jednu věc a zůstali na této úrovni, jde o neustálé zlepšování, je to nekonečný proces“ 

(Hubner 2021). 

 

Hodnocení má pět částí – zaměřují se na životní prostředí, zaměstnance, zákazníky, 

společnost a správu. Součet bodů z těchto pěti části je pak výsledným hodnocením. V části 

soustředící se na životní prostředí je hodnoceno chování společnosti vůči životnímu 

prostředí, a to nejen v rámci organizace, ale i – pokud je to možné – v rámci zásobovacího a 

distribučního řetězce. Zároveň je hodnoceno, zda je společnost schopná reagovat na různé 

environmentální problémy (například využívání obnovitelné energie, omezování 

nadměrného odpadu aj.).  

 

Část zaměřená na společnost a komunitu je soustředěna například na podporu místních 

prodejců a podniků. V této části získala nejvíce bodů během svého hodnocení firma Raleigh 

Founded. Jessica Porta zdůvodnila vysoký počet bodů: „velmi často oslavujeme úspěchy 

naší komunity, pravidelně se zapojujeme v rámci dobrovolnictví, ale nejsilnějším faktorem 

je, že pracujeme s místními dodavateli, děláme velké měsíční nákupy právě u místních 

společností“ (Porta 2021). 

 

V části zaměřené na zaměstnance je hodnocen vztah a chování společnosti vůči jejich 

zaměstnancům. To zahrnuje otázky odstupného, benefitů, zaučení, korporátní kultury 

(„corporate culture“), flexibilitu pracovní doby a práce celkově, a také zdravotní a 

bezpečností opatření. Část zaměřená na společnost se zaměřuje na dopad, jaký má podnik 

na společnost – a to v rámci např. zásobovacího a distribučního řetězce, různorodosti 

a veřejně prospěšných prací. V této části excelovaly firmy Vital Plans a Silver Chef. Braden 

Rawls, spoluzakladatelka a CEO firmy Vital Plans, řekla, že v této části dosáhli nejvíce 

bodů, protože „jsme otevření komunikaci jak se zaměstnanci, tak se zákazníky, provádíme 

spoustu průzkumů, jsme plně transparentní a snažíme se, aby naše produkty měly pozitivní 

dopad na společnost“ (Rawls 2021). Silver Chef dokonce získal cenu za nejlepší péči 

o zaměstnance v roce 2018 a 2019 (Impact Report 2019/20 2020). Wendy McCormick 

na toto téma řekla: „Máme minimální dopad na životní prostředí a můžeme pro [zlepšování 

našeho chování vůči životnímu prostředí] tedy udělat jen minimální úsilí. Ale našim 

zaměstnancům poskytujeme vždy smlouvu na dobu neurčitou, nemocenskou, důchody, 

platíme jim více než je průměrný plat, nabízíme jim různé příležitosti, investujeme do našich 
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pracovníků atd. I pokud se rozhodnou odejít a jít si za svým snem, tak jejich rozhodnutí 

oslavujeme. Dále pak nabízíme další řadu výhod, jako je například snídaně, profesionální 

kávovar, krásná zařízení, pěkné místo na řece Brisbane, skvělé prostory pro setkání aj.“ 

(McCormick 2021).  

 

Část zaměřená na zákazníky je soustředěna například na to, aby produkt či služba podniku 

byly co nejekologičtější, dále pak na způsob distribuce daných služeb a produktů aj.  

 

V části zaměřené na správu podniku je pak hodnocena odpovědnost a transparentnost firmy 

(Cox Park 2018, s. 128).  

 

Všech pět částí má důležitý význam pro podnik, životní prostředí i společnost. Příkladem je 

například společnost Johnson & Johnson, která ušetřila 250 milionů dolarů poté, co se 

rozhodla investovat do wellness programů pro své zaměstnance (Porter, Kramer 2011, s. 11) 

na základě průzkumů o spokojenosti zákazníků.  

 

Po vyhodnocení BIA certifikující organizace B Lab vytvoří tzv. Impact Report (jinými slovy 

zprávu o dopadu firmy na společnost a životní prostředí), který shrnuje výsledky hodnocení 

podniku napříč všemi sektory (Cox Park 2018, s. 129).  

 

Všichni respondenti hloubkových rozhovorů uvedli, že nejen proces certifikace, ale hlavně 

recertifikace je časově náročným procesem. Braden Rawls ke věci recertifikace poznamenal, 

že „to trvá stovky hodin a musí na tom pracovat více lidí“ (Rawls 2021). Wendy McCormick 

uvedla, že u Silver Chef, coby velké společnosti, trvá recertifikace od 6 do 12 měsíců 

(McCormick 2021). Jessica Porta navíc uvádí, že „je těžké držet krok se stále se měnícími 

standardy [BIA]. I když se snažíte dělat věci 100%, je těžké tyto standardy sledovat, a to 

zejména jako začínající firma“ (Porta 2021). I Christina Noel, bývalá zaměstnankyně 

organizace B Lab, shledává proces certifikace jako náročný a zdlouhavý. Ale zároveň ho 

považuje za opravdu užitečný, poněvadž i když se člověk rozhodne nakonec B korporací 

nebýt, tento test může společnosti pomoct i tak zlepšit její společensky odpovědné podnikání 

(Noel 2021). 
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Jak již bylo zmíněno, B Lab kromě certifikací a recertifikací provádí úplný audit u 10 % 

certifikovaných společností. Dělá to každý rok u náhodně vybraných společností. Pokud by 

se prokázalo, že společnosti poskytovaly nepravdivé informace o svých aktivitách, mohou 

o certifikaci přijít. Auditem si prošla společnost Raleigh Founded. Jessica Porta o auditu 

řekla: „[Certifikace] je obvykle relativně rychlý proces, ale vybírají vždy náhodně 10 % 

z certifikovaných společností, zkontrolují jejich odpovědi a požádají je, aby své odpovědi 

doložily. Takže jsme např. odpověděli na jednu z otázek, že využíváme místních dodavatelů, 

ale během auditu jsme to museli prokázat doklady a účtenkami, což je věc, kterou obvykle 

neděláme, takže nám to trvalo déle než měsíc. Nemáme nikoho, kdo by se konkrétně věnoval 

pouze certifikaci, takže [být certifikovanou B korporací a podstupování recertifikace] může 

být docela náročné, když na to jednoduše nemáte dost lidí“ (Porta 2021). 

 

Všichni respondenti se však shodují na tom, že výhody certifikace převažují nad případnými 

nevýhodami procesu. 

 

3.3.1. Důvody certifikace 

 

V prvotní řadě lze říct, že certifikace B korporace poskytuje potvrzení toho, že se tyto firmy 

nezajímají jen o zisk, ale i o společenskou udržitelnost, a zároveň dokládá, že snaha 

dosáhnout změny v sociálním sektoru a v rámci životního prostředí je těmito firmami 

skutečně dodržována (Cox Park 2018, s. 100). Braden Rawls vidí největší výhodu právě 

v ověření třetí stranou. „Myslím si, že ověření třetí stranou má velkou hodnotu, protože 

kdokoli může říct: ‚jsme firma, která je společensky udržitelná‘, ale opravdu neexistuje 

způsob, jak to potvrdit. [Certifikace] utváří celkový rámec a chápání našeho podnikání,“ 

(Rawls 2021). Wendy McCormick okomentovala důležitost validity tak, že „certifikace 

neznamená, že nyní [mají] nějaké super-schopnosti, to, co [dělají], se nijak nezlepšuje. Jde 

hlavně o uznání [jejich udržitelného podnikání]“ (McCormick 2021). Podobný názor má 

i Pavel Franc: „Pro nás má [certifikace] relativně nízký význam, v tom smyslu, že je to spíš 

přihlášení k tomu, že i to podnikání se má dělat s přesahem“ (Franc 2021).  

 

Dále je certifikace B korporace jedinečná v tom, že certifikuje celou organizaci a její vlivy 

na společnost a prostředí. Ostatní organizace totiž certifikují pouze část vlivu daného 

podniku, např. způsoby farmaření (Organic), vztahy se zaměstnanci (Fair Trade) aj. 

(Cox Park 2018, s. 20). 
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I když se některé jak komerční, tak neziskové organizace snažily a snaží pomáhat skrze 

udržitelnost společnosti, certifikace B korporace umožňuje organizacím udržet si plně svůj 

společensky udržitelný cíl, zatímco generují profit (Wallace 2017, s. 2). Tím, že se ale 

společnost certifikuje, se vymezuje jasně oproti ostatním sociálním a komerčním podnikům 

(Cox Park 2018, s. 49). Vymezení proti konkurenci hodnotí jako největší přínos pro vlastní 

byznys Jessica Porta. „Myslím, že nejdůležitější na certifikaci je, že vás odlišuje 

od konkurence. V našem podnikání je velká konkurence a musíme nějak vyniknout. 

Na otázku ‚co vás odlišuje od ostatních co-working spaces‘ můžeme tedy odpovědět, že jsme 

B korporace“ (Porta 2021). Totéž zmiňuje i Melissa Hubner, právě díky certifikace 

B korporace se snáz vymezují vůči ostatním podnikům nabízející solární panely. Konkrétně 

uvádí, že: „jako firma můžeme pracovat s kým chceme. Jen zřídka pracujeme s lidmi, kteří 

se o [společenskou udržitelnost] nestarají. Jsme za to rádi, přitahujeme lidi, se kterými 

chceme sami pracovat“ (Hubner 2021).  

 

Sociální podniky se však nechtějí pouze distancovat od jiných komerčně zaměřených 

podniků. Aktivně se podílejí na vzniku obchodní sítě – sítě s podnikateli a investory, kteří 

chtějí bojovat se společenskými a environmentálními problémy. Barman (2016) to nazývá 

„caring capitalism“, kdy se společnosti zajímají o dopady svého podnikání a přejímají za ně 

zodpovědnost. Christina Noel tvrdí, že díky B korporacím vzniká hnutí, které lze nazvat 

„B Corps working with B Corps“ (B korporace spolupracující s B korporacemi). „Hledáme 

způsob, jak můžeme více spolupracovat, jak společně vybudovat, zlepšit a předefinovat 

způsob podnikání“ (Noel 2021). „B korporace nabízí síť podobně smýšlejících lidí 

a prodejců. To čas od času využíváme a je to také správná věc. Lidé si nás kvůli tomu někdy 

vyberou do jiných coworkingových prostor, ale to je jen další výhoda,“ tvrdí o spolupráci 

mezi B korporacemi Jessica Porta (Porta 2021). Melissa Hubner dokonce uvádí, že svou 

nynější práci získala právě díky komunitě B korporací. „B Corp má vlastní stránky s názvem 

B Work, kde některé B korporace nabízí možnosti práce. A tak jsem já získala místo u SeM“ 

(Hubner 2021). Wendy McCormick vidí pozitiva stále se zvětšující komunity B korporací 

hlavně ve větším dopadu na společnost. „Jedním z klíčových motivátorů je připojení se 

ke stejně smýšlejícím lidem, ke komunitě. Je důležité spolupracovat, dělat dobro pro svět 

kolektivně. Jeden malý hlas nebude mít žádný dopad, ale pokud existuje 4 000 hlasů, máte 

větší šanci, že vás někdo vyslyší,“ (McCormick 2021).  
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Samozřejmě záleží na odvětví, ve kterém daná společnost podniká. „Myslím si, že 

spolupráce s ostatními [B korporacemi] je skvělá věc, pro nás to prostě nebyla hlavní věc, je 

to věc navíc,“ říká o spolupráci mezi B korporacemi Braden Rawls (Rawls 2021).  

Jak již bylo řečeno, všichni respondenti se shodují, že důvěra, ověření třetí stranou a celková 

validita jsou hlavními přínosy certifikace. Lacy a spol. zjistili, že až 72 % výkonných ředitelů 

firem považuje „brand, důvěru a reputaci“ za hlavní tři motivy, které je motivují 

ke společensky odpovědnému podnikání. Celkový růst tržeb a snižování nákladů je 

až na druhém místě s 44 procenty (Lacy a spol. 2010, s. 13).  

 

V porovnání s výsledky Lacyho a spol. z roku 2010 uvádí respondenti mého dotazníkového 

šetření jako hlavní důvod firem s certifikací B korporace jednání v rámci společenských 

problémů (viz. Graf 8) osobní motivaci výkonných ředitelů (57,5 %). Přestože požadavek 

zákazníků a klientů uvedlo pouze 37 respondentů, na druhém místě se umístilo angažmá 

zaměstnanců a potenciální nábor nových zaměstnanců (52,8 %). Tento výsledek tedy 

potvrzuje, že společenská odpovědnost podniku je v poslední době podstatným faktorem 

nejen pro zákazníky, ale hlavně pro potenciální zaměstnance (Kim a spol. 2016, Honeyman 

2014, Cox Park 2018). 

 

Hybridním společnostem často chybí tři základní věci: předloha pro správné rozhodování, 

které zajistí, že podnik dosáhne svých společenských a environmentálních cílů; legitimita a 

ověření jejich tvrzení o společenské odpovědnosti; a ucelená identita, která přihlíží k zájmům 

více stakeholderů. Tyto všechny tři věci však poskytuje B Lab v rámci certifikace.  

 

Braden Rawls podotýká, že výhodu vidí právě v předloze neboli strategii společensky 

odpovědného podnikání. „Certifikace nám pomohla například v tom, že jsme sice některé 

věci dělali a dodržovali, nebyli jsme například konzistentní. Neměli jsme pořádnou strategii. 

S tím nám certifikace opravdu pomohla,“ (Rawls 2021). Podobnou situaci zažili i v SeM, 

Melissa Hubner uvedla konkrétní příklad: „SeM má interní program profesionálního 

rozvoje: SeM Youniversity. Je to pro naše zaměstnance, proto You [pozn. Vy, tj. univerzita 

pro Vás, hra se slovy]. Kdokoli ze společnosti může vést přednášku, a to na cokoli. 

Po založení SeM Youniversity jsme procházeli BIA a jednou z věcí, které jsme mohli zlepšit, 

bylo právě způsob rozvíjení našich zaměstnanců. Uvědomili jsme si například, že jsme 
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nebyli dostatečně konzistentní, nezaznamenávali jsme si počet hodin a jejich zaměření, 

naopak některé přednášky jsme přidali aj. Nyní jsme strukturovanější, a to díky BIA“ 

(Hubner 2021). 

 

Dále si mohou zákazníci či investoři vyhledat B korporace na oficiálních stránkách. 

Z hloubkových rozhovorů ale vyplynulo, že se tak příliš často nestává. „Většina lidí si nás 

nevybírá jen proto, že jsme B korporace, ale když se o tom dozvědí, rozhodně to pomůže 

změnit jejich rozhodnutí,“ tvrdí Jessica Porta (Porta 2021). Jediná společnost, která 

zaznamenává nárůst zájemců o jejich služby, je SeM. Je to však pravděpodobně z důvodu, 

že pracují v oblasti, která se udržitelností zabývá (solární energie), a proto jsou jejich 

potenciální zákazníci o této problematice, a tedy i o B korporacích lépe vzdělaní 

(Hubner 2021).  

 

Další pozitivum je, že firmy, které dosáhnou nejvyššího skóre, mohou získat finanční 

odměnu či jiné ocenění, které jim může pomoct zvýšit reputaci. K tomu je přistupováno 

hlavně z důvodu, aby se firmy nedržely jen na úrovni 80 bodů, ale aby se stále snažily 

ve svém jednání a udržitelném podnikání zlepšovat (Cox Park 2018, s. 136). 

 

Po dokončení hodnocení obdrží podniky dokument s názvem Improve Your Score 

(tj. zlepšete své skóre). Dokument obsahuje praktické personalizované návrhy, jak by firma 

mohla zlepšit své skóre – tj. jak by se mohla zlepšit v rámci udržitelného podnikání – 

na základě vyhodnocení BIA. „Dokument [BIA] je skvělý nástroj pro zlepšování, a to i 

pro ty firmy, které se rozhodnou nakonec certifikaci B korporace nemít,“ tvrdí Wendy 

McCormick (McCormick 2021).  

 

Pokud se ale firma nezlepší, tj. nepokusí se zlepšit své výsledky, ztratí body. Certifikace tedy 

vyžaduje, aby se firma zlepšovala, a to i v případě, že ve svém posledním hodnocením 

dopadla skvěle (Cox Park 2018, s. 138). B Lab věří, že se vždy najde něco, co lze v rámci 

společnosti a životního prostředí zlepšit. 
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Na oficiálních webových stránkách B korporací je uvedeno šest hlavních důvodů, proč se 

firmy certifikují. Těmito důvody jsou (Certification 2021):  

 

Jít příkladem. 

Vytvářet nové vztahy a spolupráce. 

Přitahovat nové talenty. 

Zlepšit svůj pozitivní dopad. 

Zvýšit svůj dosah. 

Ochránit svou misi. 

 

Christina Noel shledává hlavní důležitost právě v tom jít příkladem, konkrétně být 

transparentní. Říká, že nejdůležitější je „odpovědnost a transparentnost, jednoduše vše, co 

říká B Lab. Je to zvláště důležité nyní, v době, kdy lidé společnostem nedůvěřují“ 

(Noel 2021). 

 

Livingston (2012) zjistil, že komunita firmy nemá prostřednictvím certifikace třetí stranou 

pouze předepsané, jak se má chovat vůči různým stakeholderům, ale že ji samotná certifikace 

zároveň nutí, aby se snažila dosáhnout ještě vyšších společenských cílů, než jaké si sama 

určila, konkrétně: 

 

Tabulka 4: Cíle, kterých společnosti po získání certifikace B korporace dosáhly. Zdroj: 

Livingston 2012 

68 % B korporací daruje nejméně 10 % výdělku na charitu. 

47 % B korporací používá obnovitelnou energii získanou ze zdrojů v místě podniku. 

18 % B korporací využívá dodavatelů z horších poměrů. 

55 % B korporací pokrývá alespoň částečně zdravotní pojištění svých zaměstnanců. 

45 % B korporací dává bonusy i členům, kteří nejsou ve vedení. 

28 % B korporací má ve vedení zastoupení minoritních skupin a žen. 

B korporace 4× častěji nabízí svým zaměstnancům profesní vzdělávací kurzy. 

B korporace 2,5× častěji poskytují zaměstnancům alespoň 20 hodin placeného volna ročně 

na dobrovolnické práce. 
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To, že firma dělá něco dobrého pro společnost, není však důležité jen pro veřejnost samu. 

Braden Rawls zmiňuje, nakolik je certifikace důležitá i pro jejich zaměstnance. „Pro naši 

firmu měla certifikace hlavně interní výhody, člověk má větší uspokojení z práce, když 

pracuje pro B korporaci. Ale [v certifikaci] vidíme i třeba marketingovou hodnotu. Často 

propagujeme, že jsme B korporace právě novým partnerům a zákazníkům“ (Rawls 2021). 

Toho si všímá i Melissa Hubner. „Být B korporací pomáhá budovat firemní kulturu, každý 

v SeM ví, co je B korporace, a zaměstnanci si cení toho, co B korporace znamená. […] Práce 

pro B korporaci přináší zaměstnancům uspokojení z práce“ (Hubner 2021). Dodává navíc, 

že „[certifikace B korporace] přitahuje nové potenciální zaměstnance, kteří na tuto 

problematiku pohlíží stejně, a tito lidé pak s větší pravděpodobností v naší firmě zůstávají a 

jsou z toho nadšení“ (Hubner 2021). 

 

Mezi další důvody vedoucími k certifikaci patřil i fakt, že se certifikovaly některé velké 

společnosti. „Pro mě osobně byl pravděpodobně nejatraktivnější fakt, že se nechaly 

certifikovat některé z velkých jmen jako Seven Generation nebo Patagonia,“ řekla 

o důvodech k certifikaci Braden Rawls (Rawls 2021).  

 

Převládajícím názorem všech rozhovorů byl však přesto fakt, že podniky chtěly dělat „něco 

navíc“. „Certifikace vám přináší síť, komunitu, hnutí. Ale hlavně vás to nutí být dobrým 

podnikem“ (Noel 2021). „Jednoduše to dávalo smysl, ze všeho nejvíce asi spojení podnikání 

a dělání něčeho navíc pro svět, a pak být součástí komunity,“ řekla Braden Rawls 

(Rawls 2021). Kromě přesvědčení samotných firem však začíná být viditelný i vliv 

zákazníků, o kterém mluvila Melissa Hubner. „Začalo to lidmi, kteří se o udržitelnost 

zajímali a kteří chtěli změnit dopad podniků na svět. Průlom nastal, když už nejen vedení 

firmy chtělo nějakým způsobem pomáhat světu, ale když si také samotní spotřebitelé začali 

všímat rozdílu mezi korporacemi, které [udržitelnost podnikání] nezajímají, a těmi, které 

ano. Začali tedy tyto podniky podporovat, podniky, kterým není situace lhostejná a jdou 

nad rámec svých možností, aby situaci změnily“ (Hubner 2021). 

 

Certifikace by však nebyla možná bez neziskové organizace B Lab, která všechny 

B korporace zaštiťuje.  
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3.3.2. Nezisková organizace B Lab 

 

Wilburnová a Wilburn (2014) definují B Lab jako přední organizaci, která se zaměřuje 

na dva hlavní směry: profit a společenský benefit (s. 11). Podniky mají za cíl využít možnosti 

podnikání k vyřešení společenských a environmentálních problémů (tamtéž s. 13). 

Konkrétně je B Lab nezisková organizace zodpovědná za certifikaci jak B korporací, tak 

i Benefit korporací. Certifikace se nezaměřuje pouze na kontrolu produktu či služby, kterou 

daný podnik nabízí. Certifikace potvrzuje, že je firma společensky odpovědná, tj. že se snaží 

snížit svůj negativní dopad jak na životní prostředí, tak na společnost (Certification 2021).  

 

B Lab se navíc stará o to, aby byla řádně dodržována firemní legislativa, kterou jsou firmy 

s certifikací vázány. B Lab poskytuje certifikaci pouze těm firmám, které splňují přísné 

sociální a environmentální standardy (Cox Park 2018, s. 16).  

 

Nezisková organizace B Lab vznikla na popud tří podnikatelů, kteří se sami potýkali 

s problémem udržitelnosti podnikání. Konkrétně jsou to již zmínění podnikatelé: Andrew 

Kassoy, bývalý investor, Jay Coen Gilbert, podnikatel se zkušenostmi z neziskového 

i soukromého sektoru, a Bart Houlahan, bývalý investiční bankéř a podnikatel. Společně 

a na základě svých unikátních zkušeností vytvořili organizaci s jediným cílem: „dělat 

byznys za účelem dělání dobra“, což je oficiální slogan B Lab organizace (Cox Park 2018, 

s. 16–17).  

 

Certifikaci poskytují analytici („Standards Analysts“), kteří zkoumají dodržování 

předepsaných norem. Pracují v centrálách B Lab, tj. v Pensylvánii, New Yorku 

a Amsterdamu (About B Corps 2021). Dvě nezávislé skupiny tzv. Standards Advisory 

Councils kontrolují dodržování standardů, tj. aby byla certifikace co nejlépe dodržována, 

a zároveň byla transparentní, nestranná a férová (B Corporations, Benefit Corporations and 

Social Purpose Corporations 2021, s. 2).  

 

Cílem B Lab je poskytnout podnikům prostředky k měření společenského dopadu jejich 

byznysu a právní rámec k definování společenských hodnot (Cox Park 2018, s. 18). B Lab 

má dva hlavní účely. Jedním je již zmíněná certifikace, díky které mohou společnosti 

prokázat své odhodlání pomáhat a zlepšovat společenskou a environmentální situaci. 
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Druhým je snaha přesvědčit zákonodárce o zařazení zákonů, které by podnikům s certifikací 

usnadnily podnikání. 

 

B Lab tedy vytváří novou kategorii byznysu, díky čemuž je možno předejít možným 

nejasnostem ohledně toho, zda je dotyčný podnik tedy byznysem, který vydělává peníze, či 

neziskovou organizací. Pro sociální podniky není jednoduché vysvětlit jejich společensky 

odpovědnou misi, protože nepatří plně ani do jedné z kategorií. Jacob Malthouse, 

spoluzakladatel společnosti Big Room, shrnul tento fakt v rozhovoru s Cox Park. 

„Certifikace B korporace zajišťuje odpověď na tyto zmatené otázky. Není to totiž ‚buď, 

anebo‘. Tento byznys obsahuje obojí“ (Jacob Malthouse 2016 v Cox Park 2018, s. 101). 

Certifikace B korporace tedy určuje novou kategorii. 

 

Název B Lab (lab = laboratoř) má své opodstatnění, nazývá se tak proto, že každý rok 

přichází s inovacemi a zlepšeními na základě nových zjištění, a hlavně na základě 

dosažených výsledků jednotlivých firem (Cox Park 2018, s. 126). Navíc nebylo cílem 

zakladatelů vytvořit pouze organizaci, která certifikuje, kontroluje a ochraňuje společensky 

odpovědné podniky. Vznikla také z důvodu systematické edukace ve vztahu k celosvětovým 

problémům a k tomuto specifickému společenskému hnutí (Granthon 2015 v Harriman 

2015, s. 27). To obnáší například i konkrétní vzdělávání v rámci univerzit nebo rozšiřování 

povědomí o nových společensky odpovědných firmách v řadách laické i odborné veřejnosti 

(Harriman 2015, s. 28–29).  

 

S tvrzením, že se povědomí o udržitelném podnikání se musí zvyšovat pomocí vzdělání, 

souhlasí i respondenti dotazníkového šetření. Na otázku, jak důležité bude pro budoucnost, 

aby vzdělávací systémy a obchodní školy rozvíjely způsob myšlení zaměřený na udržitelné 

podnikání, odpovědělo 61,3 % respondentů „velmi důležité“ a 38,7 % respondentů „spíše 

důležité“ (viz. Graf 9). 
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Graf 9 - Výsledek: „Jak důležité bude pro budoucnost, aby vzdělávací systémy a obchodní 

školy rozvíjely způsob myšlení zaměřený na udržitelné podnikání.“ Zdroj: vlastní 

zpracování. 

 

Důležitost vzdělání zazněla i během hloubkových rozhovorů, konkrétně od Christiny Noel 

a Jessicy Porta (Noel 2021, Porta 2021).  

 

Kromě výhod a benefitů B korporací zazněly během rozhovorů i nevýhody a možné 

nedostatky B korporací, které popíšu v následující kapitole.  

 

3.4. Kritika B korporací 

 

Část kritiky zazněla už v přechozích kapitolách. Přestože lze na základě výsledků rozhovorů 

a dotazníkového šetření vyvodit, že jsou společensky udržitelné aktivity a hybridní podniky 

pro společnost přínosné, lze najít i odpůrce těchto hnutí. Kritici tvrdí, že nová korporátní 

struktura je zbytečná, protože nejvyšší moc budou stále mít akcionáři (Wilburn, Wilburn 

2014, s. 16). Akcionáři prý mají stále hlavní slovo v rozhodování, a pokud se vedení 

rozhodne změnit misi firmy či se navrátit k čistě profitujícímu zaměření, zaměstnanci a 

ostatní zainteresované osoby většinou nemají možnost, jak se proti rozhodnutí bránit 

(Cox Park 2018, s. 53). Podle Friedmana (1970) je věnování části rozpočtu na společensky 

odpovědné aktivity utrácením cizích peněz – ať už akcionářů či zákazníků samotných. 

 

Kvůli komplexnímu zaměření společností s certifikací B korporace v rámci společenské 

odpovědnosti se někdy objevují názory, že v rámci firem není ani zaměření na profit, ani 
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na ochranu životního prostředí a společnosti 100% efektivní. V předchozích kapitolách jsem 

tento faktor definovala jako pozitivní, přesto však může přinášet i svá negativa. Když firma 

nedokáže jasně zapadnout do jedné kategorie, a tedy nesplňuje 100% očekávání, která 

od dané kategorie mohou klienti, zákazníci či jiné zainteresované osoby mít, může to mít 

nevítané následky. Cox Park (2018) vysvětluje problematiku na příkladu filmu – pokud je 

film označený za horor nebo za komedii, diváci vědí, co očekávat. Pokud má však film obě 

označení, mohou se diváci cítit zmatení až být odrazeni. Filmy pak získávají nižší hodnocení 

(s. 66). Firmy, které průmysl nebo trh nedokáže jasně identifikovat, mohou být přehlíženy a 

podhodnocovány (tamtéž, s. 66).  

 

Problémem, se kterým se mohou B korporace potýkat (a to hlavně v zemích, kde není 

oficiálním jazykem angličtina), může být i obtížnost překladu a jednotného postoje 

k obchodním praktikám. Harrimanová (2015) zmiňuje, že problém s překladem v mnohých 

zemích je způsoben tím, že si lidé neumí pod přeloženým termínem „social business“ 

představit tutéž věc, pro každého znamená něco jiného (s. 29). Pojem B korporací je tedy 

naprosto neznámý a neuchopitelný. Navíc, slova jako byznys, podnik, firma, korporace aj. 

způsobují často negativní asociaci, a podle Harriamové pro některé podniky mohl tento 

faktor znamenat odvedení pozornosti od jejich společenského cíle (tamtéž).  

 

Dalším kritizovaným faktorem je, že sociální podniky, které přesahují do dvou kategorií, 

většinou nedokážou projevovat 100% ukázkové vlastnosti ani v jedné z kategorií. Kvůli již 

zmíněným očekáváním ze strany zákazníků, klientů atd. jsou pak podniky považovány 

za nelegitimní (Cox Park 2018, s. 67). Komerční podniky existují proto, aby vytvářely profit. 

Charity existují, aby řešily společenské problémy. B korporace se snaží o oboje. A z toho 

důvodu může být veřejnost, která je zvyklá na tradiční pojetí charit a komerčních podniků, 

zmatena. Firmy ale nemají většinou dostatek času či možností vysvětlit důkladně svým 

zákazníkům, co B korporace znamená (tamtéž s. 84).  

 

Povědomí o značce bylo mnohokrát během hloubkových rozhovorů zmíněno. Wendy 

McCormick o znalosti zákazníků řekla: „Zákazníci nevědí, co B korporace je, takže součástí 

naší společenské odpovědnosti je mluvit o tom, kdo jsme, o práci, kterou děláme. Jsme na to 

velmi hrdí, používáme analogii Fair Trade, protože tomu lidé mají tendenci rozumět“ 

(McCormick 2021). Ačkoli B korporace existují na trhu již 15 let, označení výrobku coby 
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produktu certifikované B korporace není známé, alespoň ne natolik, jako je tomu právě 

u zmíněné známky Fair Trade aj. (Wallace 2017, s. 15). Pavel Franc uvedl, že se podle něj 

hnutí „tolik nerozšířilo, naopak, by čekal, že by se to mohlo rozšířilo mnohem víc“ 

(Franc 2021).  

 

Braden Rawls musí v rámci svého podnikání své zákazníky také poučovat. V případě její 

firmy Vital Plans docházelo k situaci, kdy označení B přinášelo firmě na začátku dokonce 

i negativní konotaci. „Věřím, že 99 %, možná spíš 99,99 % [zákazníků] nikdy 

o B korporacích neslyšelo. Když jsme začali s propagací toho, že jsme B korporace, tak u nás 

nastala situace, kdy si někteří naši zákazníci mysleli, že B je známka [pozn. hodnocení 

A B C], a tudíž by to znamenalo, že nejsme nejlepší, že nejsme A. Potom jsme předělali 

slogan na ‘B for good’ [pozn. být pro dobro; hra se slovy] a začali jsme o tom naše zákazníky 

vzdělávat. Vložili jsme tedy certifikaci do kontextu, ale samozřejmě to lidem nebylo a stále 

není vždy okamžitě jasné. Ale jakmile se dozvědí, o co se jedná, tak se jim nápad opravdu 

líbí. Nyní určité změny v povědomí o značce vidíme, a tedy [vidíme] i určitou hodnotu 

v tomto směru“ (Rawls 2021). Jessica Porta o povědomí zákazníků o značce B korporace 

tvrdí: „Někteří [certifikaci znají], jiní ne. Většina lidí nás kvůli tomu nevyhledává, ale poté, 

co si nás vyberou, mají díky téhle skutečnosti lepší pocit“ (Porta 2021).  

 

Právě tento prvek navíc, který B korporace odlišuje od ostatních firem, je mnohdy důležitý. 

Kim a spol. (2016) navíc zjistili, že jasně definovaná (i když neznámá) identita dokáže 

upoutat pozornost investorů, protože se podnik dokáže jasně odlišit od tradičních firem. Ti 

pak snáze investují do firem s tímto typem statusu, a naopak nestahují své investice, pokud 

firma nemá ty nejlepší výsledky.  

 

I pro B korporace je však důležitá výdělečnost. Podle Shawna Seiplera, zakladatele 

společnosti Clean the World, je profit důležitý. „Čím více peněz vyděláte, tím větší pozitivní 

dopad můžete jako sociální podnik na svět mít“ (Shawn Seipler v Cox Park 2018, s. 74). 

Bez úspěšného výdělečného podnikání nemůže sociální podnik fungovat. 

 

Další nevýhodou je fakt, že oproti neziskovým organizacím musí B korporace (stejně jako 

Benefit korporace [Cave 2018]) plně hradit daně jako podnik (Livingston 2012). I Jessica 

Porta tvrdí, že jako B korporace „[by] měli získat daňové výhody za to, že [jsou] 
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B korporace, protože je nákladné dělat správnou věc“ (Porta 2021).  

 

Už samotná cena za certifikaci je vysoká. Začínající či malé podniky většinou nemají peníze 

(a ani čas) na dokončení procesu certifikace (Cox Park 2018, s. 31, Wallace 2017, s. 14–15). 

„Certifikace je opravdu časově náročná a je potřeba tomu věnovat mnoho času a peněz, my 

konkrétně platíme okolo 2 000 $, což je rozhodně závazek,“ odpověděla na otázku financí 

Braden Rawls (Rawls 2021). I Jessica Porta zastává podobný názor. Nejen certifikace, ale 

celé udržitelné podnikání může být pro firmu po finanční stránce zatěžující. „Když jste 

B korporace, musíte utratit dvakrát tolik co obyčejné podniky. Pokud se rozhodnete 

kompostovat, musíte za to utratit dalších pár stovek dolarů, dále pak musíte mít dobrý 

business, lidi, kteří budou kupovat produkt a dělat při tom správnou věc. A to stojí peníze“ 

(Porta 2021). Pavel Franc neshledává poplatek „efektivní investicí“, a navíc podle něj ještě 

dlouho efektivní nebude (Franc 2021). 

 

Snaha snížit zejména environmentální dopad podnikání měla podle dřívějších kritiků 

podnikům přinést další výdaje. V dnešní době se ale zjišťuje, že pozitivního dopadu 

na společnost lze dosáhnout díky vyspělé technologii, a i bez finanční ztráty. Naopak, 

v mnoha případech společenská udržitelnost peníze podnikům ušetří (Porter, Kramer 2011, 

s. 9). Jedná se však o cíle, které jsou dlouhodobé, a tedy nemají okamžitý profit. 

 

Otázka peněz přináší nejedno omezení. Podle Wendy McCormick „vždy dojde na diskusi, 

jde o ‚výdaj navíc‘. [Společnost] musí platit zaměstnance, který dělá práci zaměřenou na tyto 

aktivity, a za věci, které musíte změnit. […] Je to o kreativitě, je třeba vymyslet produkt, 

který přinese přínos zákazníkům, který jim pomůže a zároveň vygeneruje zisk. Je potřeba 

mezi tím najít rovnováhu, možná produkt nebude tak ziskový, ale pomůže“ (McCormick 

2021). V SeM dokonce kvůli časové náročnosti recertifikace vznikla skupina lidí 

(„B squad“). „Dospělo to do bodu, kdy to bylo pro jednoho člověka příliš náročné, aby 

připravil veškeré podklady pro recertifikaci a provedl všechny změny v organizaci, a proto 

se SeM rozhodl vytvořit celou skupinu lidí V B Squad je zástupce každé části naší 

společnosti [cca 10 lidí] a ti se setkávají každý měsíc“ (Hubner 2021). Některé společnosti 

si však přítomnost speciální osoby, která by se udržitelností firmy zabývala, nemohou 

dovolit.  
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Špatná ekonomická situace má také často za následek, že se firmy nakonec necertifikují 

(Harriman 2015, s. 23). Jessica Porta uvádí příklad možné ztráty certifikace z finančních 

důvodů přímo spojený s pandemií Covid-19. „[V Raleigh Founded] máme naštěstí vedení, 

které udržení certifikace podporuje, takže jsme o tom opravdu nikdy nemuseli vyjednávat. 

Ale tento rok je dobrým příkladem, doslova ztrácíme desítky tisíc dolarů měsíčně, 

nevyděláváme žádné peníze. Pro malé společnosti, například, může nastat situace, kdy se 

musí rozhodnout mezi ponecháním zaměstnance nebo zaplacením certifikace. Samozřejmě 

že si udržíte svého zaměstnance. My jsme se rozhodovat nemuseli, ale myslím, že mnoho 

společností bylo a je v této pozici“ (Porta 2021).  

 

Velkou nevýhodou je také fakt, že certifikace B korporace nemá žádné zastání v rámci 

legislativy (Cox Park 2018, s. 53). Jak již bylo řečeno, z dotazníkového šetření vyšlo najevo, 

že se 66 % respondentů domnívá, že stát a legislativa bude více zasahovat do fungování 

podniků v rámci společenské udržitelnosti (viz. Graf 5). Proti tomu se však staví Lacy a spol. 

(2010), kteří tvrdí, že preskriptivní regulace bez spolupráce firem může vyústit v bezděčné 

následky (s. 27). Některé státy samozřejmě jistý druh společenské odpovědnosti v zákonech 

zakomponovaný mají. To ale přináší problém pro B korporace, které se musí tak řídit nejen 

svými stanovami, které si určují v rámci certifikace, ale zároveň je musí přizpůsobit 

i nařízením a zákonům své země (Harriman 2015, s. 29). Společnost Raleigh Founded 

narazila na jeden takový problém. Společnost se nachází v Severní Karolíně, USA, kde 

před několika lety „poslanci schválili zákon, který umožňoval diskriminaci na pracovišti. 

Postavili jsme se proti tomu a cítili jsme, že certifikace B korporace nám dodala oporu,“ 

řekla o situaci Jessica Porta (Porta 2021). 

 

A právě z důvodu velké diverzity napříč zeměmi má B Lab oficiálně několik dalších 

poboček, které operují na jiných kontinentech a v jiných zemích. Podle toho, kde se 

konkrétní B Lab nachází, je určen i správný byznys model. Marcello Palazzi, zástupce B Lab 

Europe, proto určil takový postup, aby B korporace byly ze 75 % zaměřené na profit a z 25 % 

na dobročinné účely (Palazzi 2015 v Harriman 2015, s. 36).  

 

Vogel (2005) ve svém výzkumu zjistil, že obecně společensky odpovědné firmy 

nevydělávají víc než firmy čistě zaměřené na profit – nicméně nevydělávají ani méně. 

To však neznamená, že by společenská odpovědnost neměla žádný smysl. Vztah 
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mezi společenskou odpovědností a výdělečným podnikáním přináší pozitiva a je 

oboustranně výhodný. Vogel dále ve své práci toto tvrzení dokládá tím, že udržitelnost a 

společenská odpovědnost se firmám vyplácí, pokud jsou tyto prvky součástí identity značky 

firmy (Vogel 2005 v Cox Park 2018, s. 115). Braden Rawls uvedla, že „zatím [certifikace] 

ještě nepřinesla velké změny a rozhodně byla investice do certifikace nákladnější, než jaký 

byl její přínos. Nyní ale vidíme zvyšování povědomí o certifikaci u zákazníků. Naším cílem 

je hlavně budovat důvěru, a ta se jen těžko měří. Podobné iniciativy nás budou stát víc peněz, 

ale doufáme, že nám to v budoucnu pomůže zvýšit povědomí o naší firmě u zákazníků“ 

(Rawls 2021). 

 

Podle Wendy McCormick jsou B korporace tzv. „inkluzivní hnutí, ale o exkluzivní proces“. 

To znamená, že certifikaci může podle parametrů získat kdokoli, ale být B korporace 

nakonec není jednoduché, a to nejen kvůli otázce peněz (McCormick 2021). Christina Noel 

uvádí vlastní příklad, kdy „pro nedostatečně zastoupené zakladatele a majitele podniků je 

[získání certifikace] těžké. […] Lidé chtějí, aby bylo hnutí různorodé, ale pokud [o něj žádá] 

chudá podnikatelka, která si 2 roky nedala výplatu, tak za prvé nebude moci za certifikaci 

ani zaplatit, a za druhé, jak by mohla osvědčení vůbec ospravedlnit [pokud si nedokáže sama 

vyplatit výplatu].“ Uvědomuje si, že B Lab musí získat finance na chod organizace, přesto 

by si přála, aby byla certifikace přístupná opravdu všem (Noel 2021). 

 

Jessica Porta se setkala s podobným nedostatkem. Jedním z nedostatků systému hodnocení 

B korporací je podle ní nedostatečně ohodnocený rozdíl mezi „doing good“ and „avoiding 

harm“ (viz. kapitola 2. Současná situace). „Jako firma ekologicky neškodíme, takže 

ani nemáme příliš práce s ekologií. Zatímco děláme věci pro životní prostředí, jako 

kompostování, recyklace, šetříme světla, nemáme například radioaktivní odpad… Pokud 

tedy během hodnocení odpovíte, jaké procento svého odpadu můžete zodpovědně 

recyklovat, můžete si vybrat jednu z možností a každá vám dá jiné body. Pokud odpovíte 

N/A, neublíží vám to, ale nezískáte žádné body. Jejich teorie spočívá v tom, že‚ v jiných 

oblastech zabodujeme‘, ale podle mého názoru bychom měli získat stejný počet bodů jako 

někdo, kdo recykluje veškerý svůj radioaktivní odpad, protože my ani žádný radioaktivní 

odpad neprodukujeme“ (Porta 2021). Ta samá situace nastává třeba u malých společností 

s nižším počtem zaměstnanců, který se pravidelně mění. Je možné, že jeden rok bude 

ve skupině převažovat počet žen a lidí různé pleti, zatímco ten další bude mít podnik pouze 
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jednu ženu nebo člověka jiné národnosti. A tím může podnik ztratit body, i když kvůli své 

velikosti nemůže skutečnost nijak ovlivnit. Začínající podniky nemají tak kvalitní zdravotní 

péči, nemocenskou, dostatek placeného volna aj., ale to jen proto, že si takové věci nemohou 

dovolit. To je například problém, se kterým se do jisté míry potýká Raleigh Founded. „Takže 

často nedostáváme body v některých částech jen proto, že nejsme dost velcí, abychom si to 

něco mohli dovolit, přestože jsme neudělali nic špatného“ (Porta 2021).  

 

V opačné situaci se nachází firma Silver Chef. Na rozdíl od USA je v Austrálii zdravotní 

péče dostupná všem. „Získáváme body za to, že našim zaměstnancům poskytujeme kvalitní 

zdravotní péči, ale v Austrálii je dobrá zdravotní péče k dispozici všem. Například v USA je 

to jiné, tudíž z toho máme prospěch jen proto, že jsme v jiné zemi“ (McCormick 2021).  

 

Posledním často opomíjeným negativem B korporací je povinná změna korporátní struktury. 

Například společnost Etsy se vzdala statusu B korporace právě proto, že si chtěla udržet svou 

korporátní strukturu (Steiner 2017). I Christina Noel si při práci pro B Lab všimla, že 

při certifikaci byla překážkou „zejména implementace legislativy B korporace do struktury 

podniku.“ Teď je ale podle ní do hnutí zapojeno více lidí, a už se tímto nejedná o tak častý 

problém (Noel 2021). Tento názor potvrdila i Wendy McCormick, která naopak změnu 

korporátní legislativy na zohlednění všech stakeholderů přivítala (McCormick 2021).  

 

Z hloubkových rozhovorů vyplynulo, že žádná ze zkoumaných firem s certifikací 

B korporace nezaznamenala rapidní nárůst prodejů či zákazníků právě díky certifikaci. 

To však firmy a jejich zaměstnanci nevidí jako negativum. Přestože se jedná o dlouhý a 

finančně náročný proces, který v závěru nepřináší viditelný profitový nárůst, firmy vidí 

v certifikaci jasný význam, a tím je odlišení se od pouze komerčně zaměřené konkurence. 

Braden Rawls uvedla: „Na začátku [jsme přínos tolik neviděli], ale myslím, že nám to 

pomohlo se hlavně odlišit na trhu. Snažíme se budovat důvěru u zákazníků – jako 

ke společnosti, která prodává doplňky stravy, se k nám lidé staví opravdu skepticky, takže 

se snažíme ukázat, že jsme jiní, že nám mohou věřit“ (Rawls 2021). 

 

3.5. Certifikace B korporace jako nástroj k propagaci  
 

Jak již bylo řečeno, pro většinu podniků s certifikací B korporace je udržitelnost 

a společenská odpovědnost neoddělitelná a nesmírně důležitá pro jejich identitu, brand 
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a obchodní strategii. Velmi často používají ke sdílení informací o udržitelnosti a společenské 

odpovědnosti své firmy sociální sítě.  

 

Konkrétní propagace faktu, že má firma status B korporace, není nicméně u certifikovaných 

podniků zvlášť běžná. „Ano. Upřímně bychom mohli [propagovat, že jsme B korporace] víc, 

ale propagujeme to na sociálních médiích a v našich fyzických prostorech,“ říká 

o propagování statusu B korporace Jessica Porta (Porta 2021). Sociální podniky sice 

označují své produkty znakem B korporace a uvádějí na svých webových stránkách, že 

certifikaci mají, tím však veškerý marketing kolem B korporací končí. Sociální podniky sdílí 

příspěvky a informace o svých projektech v rámci udržitelnosti, nikoli však ohledně jejich 

statusu B korporace (Cox Park 2018, s. 107). Jessica Porta uvedla jako příklad propagace to, 

že v rámci Měsíce Země posílají svým klientům a sledujícím newsletter právě 

o B korporacích a o své vlastní certifikaci (Porta 2021).  

 

Jestliže zákazník zaznamená logo B korporace (a ví, co je smyslem organizace B Lab), 

automaticky bere v úvahu, že podnik je společensky odpovědný a záleží mu na odpovědnosti 

a ekologii (Cox Park 2018, s. 121). To potvrzuje Christina Noel: „Lidé, kteří o B korporacích 

vědí a vidí například produkt s logem B korporace, tak si ho často koupí bez ohledu na cenu“ 

(Noel 2021). Uznává sice, že povědomí je stále nízké, ale situace se zlepšuje. „Dostáváme 

se dál, ale povědomí je obecně stále nízké. V okamžiku, kdy však lidé pochopí, co jsou 

B korporace a co to znamená, zaujímají velmi kladný postoj, chtějí vědět, jak se mohou 

zapojit“ (Noel 2021).  

 

Pavel Franc se vyjádřil k situace B korporací v Evropě. Tvrdí, že „v B Lab nepochopili, že 

pokud chtějí mít větší dopad, tak musí daleko silněji komunikovat svou značku. Brandově 

vám to [jako firmě v Evropě] nepomůže. B Lab zaostal v ambici expanze do zahraničí, 

a kvůli tomu mají relativně nízký dopad“ (Franc 2021). Podobného názoru je i Jessica Porta. 

„Pokud o tom spotřebitelé nevědí, proč by se kterákoli společnost chtěla stát B korporací? 

Můžete mít buď velké společnosti, jako jsou Patagonia a Ben & Jerry’s, které skočí vpřed a 

řeknou: ‚Povedeme hnutí a budeme tlačit na ostatní‘, nebo počkáte a uvidíte, zda lidé budou 

požadovat ekologické a udržitelné produkty, a pak se přidáte. Když vidíte velké společnosti 

jako Coca-Cola, které říkají, že chtějí něco změnit, znamená to, že se do toho zákazníci 

opravdu opírají. Vidíte-li, že větší společnosti dělají správnou věc, ostatní podniky se přidají. 
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Je to jako domino. Moje hypotéza je, že společnost B Lab teď musí investovat do vzdělávání 

lidí ohledně toho, co [B korporace] je“ (Porta 2021). Totéž potvrdili i respondenti 

dotazníkového šetření.  

 

Z rozhovorů a výzkumů vyšlo najevo, že certifikace B korporace láká díky svým vedlejším 

aktivitám a snaze o udržitelné podnikání i potenciální zaměstnance (Kim a spol. 2016, 

Honeyman 2014, Cox Park 2018). CSR dle doložených výzkumů posiluje značku firmy 

(brand positioning), zlepšuje image firmy na trhu a láká nové talenty a investory. Čím více 

se společnost snaží o společenskou odpovědnost a udržitelnost, tím větší je 

pravděpodobnost, že se zájemci o práci přihlásí, dorazí na pohovor a přijmou nabídku práce. 

„Je to obrovský nástroj pro nábor talentů, protože [firmy] se skutečně starají o své 

zaměstnance, o komunitu, o prostředí, a mají to potvrzené třetí stranou,“ tvrdí o certifikaci 

Christina Noel (Noel 2021). Wendy McCormick uvedla, že díky certifikaci B korporace 

ušetří ročně tisíce dolarů na náborových agenturách. Nemají totiž díky statusu B korporace 

nouzi o zájemce o pracovní pozice (McCormick 2021).  

 

Znatelného zájmu o spolupráci si je vědom i Pavel Franc. „Mění se [povědomí o udržitelném 

podnikání], strašně se to změnilo za posledních 5 let. Dřív jsme byli [společnost], která se 

plete do businessu, ale vlastně business nedělá. Dnes k nám lidi chodí z hlediska zaměstnání, 

protože máme misi/smysl a klienti nás mají rádi, protože děláme něco navíc. Není to skrz 

tu známku, ale skrz to, co děláme“ (Franc 2021).  

 

Právě Pavel Franc, zástupce české B korporace, tvrdí, že aby se počet B korporací v České 

republice zvedl, bude muset B Lab investovat do propagace značky (Franc 2021). Zároveň 

Jessica Porta a Christina Noel kladly důraz na to, že by se o B korporacích mělo vyučovat, 

a to jak na univerzitách, tak napříč podniky (Porta 2021, Noel 2021). Melissa Hubner 

doporučuje informování o existenci B korporací. „Spousta společností o [certifikaci] 

jednoduše neví a neví, jak být společensky odpovědnější, ale stačí jim jen představit tento 

koncept a všechno bude náhle dávat smysl“ (Hubner 2021). 

 

Hubner dále zmiňuje, že „mít certifikaci B korporace také formuje náš jazyk, takže i když 

zákazník někdy neví, co je B korporace, chápe náš styl podnikání, kde [názorově] stojíme a 
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co děláme. Jakmile pochopí podstatu certifikace, pospojuje si jednotlivé body“ (Hubner 

2021). 

 

B korporace se tedy prostřednictvím certifikací snaží vyjádřit zejména cíle a chování své 

firmy. Pro zákazníky je certifikace zjednodušené potvrzení společenských závazků a cílů 

organizace (Cox Park 2018, s. 113–114). Braden Rawls tvrdí, že se jim certifikace vyplatí. 

„Myslím, že tuto částku utratíme za certifikaci, místo toho abychom ji utratili za marketing, 

takže investice je stejná,“ dodává (Rawls 2021). 
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Závěr 
 

Hlavním cílem této bakalářské práce bylo získat lepší představu o fungování B korporací 

a o tom, jak je vnímají jejich vlastní zaměstnanci. Tento cíl jsem se pokusila naplnit pomocí 

teoretické části, v níž je nejprve popsána současná situace, která je důvodem vzniku 

sociálních podniků, jako jsou B korporace. Pod pojmem B korporace chápeme podniky, jež 

se zajímají nejen o profit, ale i o dopad svého podnikaní na svět a společnost. Jedná se tedy 

o podniky provozující společensky udržitelné podnikání. V rámci práce je následně 

reflektováno zjištění, že přestože tento typ podniku existuje již přes 15 let, není doposud 

příliš známý. 

 

Vzhledem k tomu, že se v rámci práce propojovala teoretická a praktická část, byla následně 

představena metodologie podniknutého výzkumu. Praktická část mého badatelského 

postupu se skládala ze dvou typů výzkumu, kvantitativního a kvalitativního. Kapitola 

popisuje počet respondentů, způsob provádění výzkum a výzkumný cíl. V rámci 

kvantitativního výzkumu zodpovídali zaměstnanci B korporací, nynější či bývalí, 

prostřednictvím on-line dotazníku obecné otázky týkající se společensky udržitelného 

podnikání. V rámci kvalitativního výzkumu byly prováděny hloubkové rozhovory, které 

jsem provedla s celkem 6 respondenty, konkrétně s Wendy McCormick, Braden Rawls, 

Jessicou Porta, Christinou Noel, Pavlem Francem a Melissa Hubner. Podmínkou výběru 

adekvátních respondentů byla skutečnost, že tento respondent pracoval buďto coby 

zaměstnanec, CEO, nebo byl přímo zakladatelem B korporací. Cílem výzkumu bylo zjistit, 

co obnáší pracovat ve firmě s certifikací B korporace, jaké výhody a nevýhody 

tato certifikace přináší nejen firmě, ale i zaměstnancům, zákazníkům a okolí, a co obnášel 

certifikační proces pro konkrétní podnik. Dalším mým badatelským zájmem bylo zjistit, 

nakolik je koncept B korporace podle respondentů známý mezi jejich zákazníky a jak moc 

svou certifikaci propagují a využívají k marketingovým účelům.  

 

Ve čtvrté kapitole jsem se dopodrobna zabývala tím, jakým typem sociálního podniku je 

B korporace, jejím fungováním, a pokusila jsem se o definici takového podniku. Dále bylo 

potřeba odlišit B korporace od jiných společensky udržitelných aktivit a typů podnikání, 

konkrétně od CSR aktivit a Benefit korporací. Následoval popis procesu certifikace, důvodů, 

proč se firmy nechávají certifikovat, a podrobné představení neziskové organizace B Lab, 



 

 

51 

která certifikaci umožňuje. 

 

Vybraní respondenti se k tématu B korporací stavěli velmi pozitivně. Bylo mezi nimi možno 

vysledovat jednotné myšlení ohledně společenské odpovědnosti. Nejenže věří, že jejich 

nynější rozhodnutí budou mít pozitivní dopad (hlavně tedy v budoucnu), zároveň pozorují i 

nárůst zájmu o certifikaci či o podobný styl podnikání. 

 

Důležitou částí práce se stal rozbor problému kritiky B korporací. Tato část zahrnuje faktory, 

jakými jsou povědomí zákazníků o značce, finanční náročnost společensky udržitelného 

podnikání či odlišný přístup k různým typům společností. Závěrem jsem se zabývala 

certifikací B korporace jako nástrojem k propagaci. Závěrečné dvě kapitoly jsou velmi 

důležité i pro vstup B korporací na český trh. Hlavně s Pavlem Francem, CEO právnické 

firmy Frank Bold, jsme došli ke shodnému závěru, že nejen český, ale ani evropský trh není 

dosud na B korporace plně připraven. Povědomí o značce hodnotili všichni respondenti 

rozhovorů jako stále velmi nízké, zároveň však uvedli, že dochází k jeho pozvolnému 

nárůstu.  

 

Z výpovědí respondentů také vyplývá nezbytnost vzdělávání ohledně faktoru B korporací. 

Rovněž z odpovědí dotazníkového šetření bylo patrné, že vzdělávání, které by informovalo 

o udržitelném podnikání, ale i o společenské udržitelnosti, je pro budoucnost velmi důležité. 

Negativně naopak dotazovaní vnímali v prvé řadě cenu certifikace a roční poplatky, které 

často způsobují exkluzivitu hnutí. Christina Noel z firmy Noel & Co. zdůraznila, že hlavním 

cílem B Labu a B korporací by měla být otevřenost hnutí všem zájemcům, ne pouze těm, 

kteří si to mohou dovolit.  

 

Práce zodpověděla všechny výzkumné otázky, přičemž zjištěné informace potvrzují mnohá 

tvrzení předešlých autorů, která zdůvodňovala, proč jsou hybridní podniky jako B korporace 

důležité pro budoucnost, a to nejen z pohledu podnikání, ale i světa a společnosti obecně. 

Pozitivní názor na B korporace sdíleli všichni respondenti, je ovšem potřeba zmínit, že výběr 

respondentů a jejich nízký počet mohl mít na výsledky značný vliv. Dále je také potřeba 

zdůraznit, že se jednalo o respondenty z USA, Austrálie a České republiky, a zároveň 

o respondenty z B korporací, které podnikají každá v jiném sektoru.  
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Limitem dotazníkového šetření byl nedostatek otázek zaměřených na negativa společensky 

udržitelných podniků a B korporací. Vycházela jsem z obecného paradigmatu, ve kterém se 

nacházím, a proto jsem do dotazníku umístila převážně otázky implikující pozitivní 

odpovědi. Až v průběhu druhé části výzkumu, tj. hloubkových rozhovorů, jsem si 

uvědomila, že by bývalo bylo vhodnější nejprve provést hloubkové rozhovory, a na jejich 

základě vytvořit dotazník.  

 

Ačkoliv byly otázky sloužící výzkumu uspokojivě zodpovězeny a práce přinesla nové 

poznatky týkající se jak B korporací, tak jejich potenciálního vstupu do českého prostředí, 

jako autorka práce jsem si vědoma, že získané poznatky nelze generalizovat na všechny 

B korporace. Kvůli velikosti vzorku není totiž jisté, zda lze zjištění aplikovat na B korporace 

odlišných vlastností, než kterými disponovaly ty, ve kterých pracovali respondenti. Přesto 

přinesl výzkum cenné poznatky, které mohou sloužit ke zvyšování povědomí 

o B korporacích a potenciálnímu rozšíření B korporací v České republice.  
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Summary 

The aim of this bachelor thesis was to get a better idea of the B corporations and how they 

are perceived by their own employees. I tried to fulfill this goal with the help of the 

theoretical part, which first describes the current situation, which is the reason for the 

emergence of social enterprises, such as B corporations. B corporations are companies that 

are interested not only in profit, but also in the impact of their business on the world and 

society. These are therefore companies operating in sustainable business. The work then 

reflects on the fact that although this type of company has existed for over 15 years, it is still 

not very well known. 

  

Since the theoretical and empirical part was merged, the methodology of the undertaken 

research was subsequently presented. The practical part of my research process consisted of 

two types of research, quantitative and qualitative. The chapter describes the number of 

respondents, the method of research and the research goal. As part of quantitative research, 

employees of B corporations, current or former, answered general questions about socially 

sustainable business through an online questionnaire. As part of the qualitative research, in-

depth interviews were conducted, which I conducted with a total of 6 respondents, namely 

Wendy McCormick, Braden Rawls, Jessica Porta, Christina Noel, Pavel Franc and Melissa 

Hubner. The condition for the selection of adequate respondents was the fact that this 

respondent worked either as an employee, CEO, or was directly the founder of B 

corporations. The aim of the research was to find out what it means to work in a company 

with B-Corp certification, what advantages and disadvantages this certification brings not 

only to the company, but also to employees, customers, and the environment, and what the 

certification process involved. Another interest of my research was to find out how well the 

concept of the B corporation is known among their customers, according to the respondents, 

and how much the companies promote their certification and use it for marketing purposes. 

  

In the fourth chapter, I dealt in detail with what type of social enterprise B corporation is, its 

functioning, and its definition as an enterprise. Furthermore, it was necessary to distinguish 

B corporations from other socially sustainable activities and types of business, specifically 

from the CSR activities and Benefit corporations. This was followed by a description of the 
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certification process, the reasons why companies get certified, and a detailed introduction to 

the non-profit organization B Lab, which enables certification. 

  

Selected respondents were very positive about the topic of B corporations. It was possible to 

trace a unified thinking about social responsibility among them. Not only do they believe 

that their current decisions will have a positive impact (especially in the future), but they 

also observe an increase in interest in certification or a similar style of business. 

  

An important part of the work was the analysis of the problem of criticism of B corporations. 

This section includes factors such as customer awareness of the brand, the financial demands 

of socially sustainable business or a different approach to different types of companies. 

Finally, I dealt with the certification of the B corporation as a tool for promotion. The final 

two chapters are also very important for the entry of B corporations into the Czech market. 

Especially with Pavel Franc, CEO of the law firm Frank Bold, we concluded that not only 

the Czech but also the European market is not yet fully prepared for B corporations. Brand 

awareness was assessed by all interview respondents as still very low, but at the same time 

they stated that it was gradually increasing. 

  

Respondents also claim it is important to increase awareness of B corporations via education 

and corporate training and courses. It was also clear from the answers to the questionnaire 

that education, which would inform about sustainable business, but also about social 

sustainability, is very important for the future. Furthermore, respondents often perceived the 

price of certification and annual fees as a cause to the movement being exclusive. Christina 

Noel from the company Noel & Co. emphasized that the main goal of B Lab and B 

corporations should be the openness of the movement to all interested parties, not just those 

who can afford it. 

  

The work answered all research questions, and the information confirmed many claims of 

previous authors, which justified why hybrid companies such as B corporations are 

important for the future, not only from the perspective of business, but also from the 

perspective of the world and society in general. The positive opinion of B corporations was 

shared by all respondents, but it should be mentioned that the choice of respondents and their 

low number could have a significant effect on the results. It is also necessary to emphasize 
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that these were respondents from the USA, Australia, and the Czech Republic, as well as 

respondents from B corporations, which each do business in a different sector. 

  

The limit of the questionnaire survey was the lack of questions focused on the negatives of 

socially sustainable companies and B corporations. I followed the general paradigm in which 

I find myself, and therefore I placed in the questionnaire mostly questions implying positive 

answers. It was only during the second part of the research, i.e., in-depth interviews, that I 

realized that it would have been better to conduct in-depth interviews first and to create a 

questionnaire based on them. 

  

Although the questions used for the research were satisfactorily answered and the work 

brought new knowledge concerning both B corporations and their potential entry into the 

Czech environment, as the author of the work I am aware that the acquired knowledge cannot 

be generalized to all B corporations. Due to the size of the sample, it is uncertain whether 

the findings can be applied to B corporations with different characteristics. Nevertheless, the 

research brought valuable knowledge that can serve to increase awareness of B corporations 

and the potential expansion of B corporations in the Czech Republic. 
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Příloha 1: Požadavky k certifikaci 

 
BIA neslouží jen jako test, který určuje společenský a ekologický dopad firmy. Naopak, 

slouží i jako nástroj ke vzdělávání, podrobný plán ke zlepšení, rádce či příručka 

pro podnikatele. (Cox Park 2018, s. 122). 

 

Hlavním účelem BIA je zkoumat dopady podniku ze širšího a rozdílného úhlu pohledu, a po 

vyhodnocení certifikovat podniky, které jsou společensky odpovědné v rámci všech odvětví 

lidské společnosti a ekologii, nikoli pouze v jednom z nich (Cox Park 2018, s. 124). 

 

Každé dva roky vzniká nová verze BIA. Navíc, pro každý typ podniku či průmyslu je verze 

BIA upravena. B Lab každoročně přidává nové požadavky specifické právě pro jednotlivé 

průmysly (Cox Park 2018, s. 126–127). B Lab nabízí sociálním podnikům jasně definovanou 

a kompaktní identitu jejich podnikání, potvrzuje a kontroluje jejich prohlášení o společenské 

odpovědnosti a poskytuje podnikatelům možnost spolupráce s jinými, stejně zaměřenými 

podniky. To způsobuje, že se B korporace snaží být každým rokem zodpovědnější. BIA 

slouží coby podrobný plán ke zlepšení a rovněž jako skvělý nástroj ke sledování vlastního 

pokroku (Cox Park 2018, s. 143–144). 

 

Splnění B Impact Assessment  

 

V roce 2006 vydali zakladatelé B Labu Excel tabulku s první verzí hodnocení, která se 

následně stala podkladem pro oficiální BIA, online platformu, kde podniky vyplňují 

podrobný test, podle kterého jsou pak hodnoceny v rámci certifikace (Certification 2021. 

Původní test byl postaven na základě již existujících definicí společenské odpovědnosti, 

směrnic (GRI [the Global Reporting Initiative], RSF Social Finance atd.) a jiných certifikací 

(Fair Trade, Organic atd.) (Cox Park 2018, s. 19). 

 

Aby byl podnik vhodným kandidátem pro certifikaci, musí při vyplňování BIA získat 

minimálně 80 bodů ze 200. Otázky jsou speciálně koncipované tak, aby odpovídaly 

konkrétnímu průmyslu, velikosti podniku a trhu, kde podnik obchoduje. BIA zkoumá dopad 

chování podniku za posledních 12 měsíců, kdy podnik musí všechny aktivity doložit 

oficiálními dokumenty (Meet the Requirements 2021). 
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Délka testu záleží na velikosti podniku, u malých podniků může test trvat 1–3 hodiny, než 

je splněna jeho základní část. Vše záleží na velikosti, době existence podniku a komplexnosti 

firmy (tj. kolik poboček podnik má) (How It Works 2021. Certifikace se však nevztahuje jen 

na jednotlivé pobočky, pokud by chtěla být certifikována jen část podniku, musí se 

certifikovat celý podnik (Certified B Corporations: Legal Requirements 2021). 

 

Prvotním cílem BIA je vyznačit jasnou hranici mezi podniky, které mají na certifikaci nárok, 

tj. jejichž podnikání je doopravdy společensky odpovědné, a to ve všech krocích, a mezi 

ostatními. Navíc, jak zmiňuje Cox Park (2018), hodnocení není pouze deskriptivní, ale i 

preskriptivní (s. 134). BIA určí dopad, jaký podnik má v době, kdy dochází k vyplňování 

testu, a analytici v B Labu poté vytvoří podrobný byznys plán, jak daný dopad ještě vylepšit 

(Meet the Requirements 2021). 

 

BIA je platforma, která zdarma a důvěrně pomáhá měřit a zlepšovat pozitivní dopad podniku 

na jejich zaměstnance, zákazníky a životní prostředí (tamtéž). Test je rozdělen do čtyř částí; 

správa podniku, jednání se zákazníky, dopad na zaměstnance, dopad na společnost a dopad 

na životní prostředí. Část zabývající se správou podniku obecně zkoumá celkový 

společenský cíl podniku, jeho etické chování, odpovědnost a transparentnost. Část týkající 

se jednání se zákazníky se zabývá nejen tím, zda produkty a služby, které jsou zákazníkům 

nabízeny, jsou samy o sobě udržitelné, ale také zda např. přispívají k řešení nějakého 

společenského problému. U části zaměřené na zaměstnance je zkoumáno, zda je jejich práce 

hodnocena adekvátně a zda mají možnost využít benefitů, např. v podobě dalšího 

vzdělávání. Část zkoumající dopad na společnost je zaměřena na vztah podniku a jeho okolí. 

Poslední (komplexní) část týkající se životního prostředí hodnotí dopad podniku v rámci 

výroby či poskytování služeb, materiálů, emisí nebo využívání energie (The Complete Guide 

to B Corp Certification for Small to Medium-Sized Enterprises 2021, s. 8).  

 

Podle teorie sociální identity se identita jedince odvozuje na základě sociální skupiny, 

do které patří (Kmošek 2018). Zaměstnanci jsou tedy ovlivňováni chováním zaměstnavatele. 

Zaměstnanci si osvojují chování a názory svých zaměstnavatelů (Cox Park 2018, s. 113), 

pročež je například i tento faktor velmi podrobně zkoumán.  
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B korporace chce rovněž docílit toho, aby zaměstnanci v podnicích a na prodejnách nebyli 

pouze posledním článkem řetězce, ale naopak, aby se sami aktivně podíleli na odpovědných 

aktivitách. 

 

Společnosti nejsou certifikované „více“ nebo „méně“ na základě toho, zda dosáhly vysokého 

nebo naopak nižšího počtu bodů. Podniky jsou certifikované, pokud získají minimální počet 

80 bodů. Podle výzkumu Cox Park se veřejnost či investoři většinou nezajímají, jakého 

výsledku firma dosáhla, ale pouze o to, zda je firma certifikována (Cox Park 2018, s. 148). 

 

Podnik dále obdrží příručku s postřehy, jak může zvyšovat svůj pozitivní dopad, určené 

milníky, které konkrétní podnik může splnit, a poté jsou mu pravidelně každý rok dodávány 

reporty ohledně dosavadního zlepšení (Meet the Requirements 2021). 

 

Součástí BIA je závěrečný dotazník, který musí firmy zodpovědět. I když se během 

certifikace B korporace zkoumá pozitivní dopad firmy na své okolí, společnost a životní 

prostředí, dotazník zahrnuje i negativní dopad. Protože je BIA důvěrný, podniky mohou 

(musí) zmínit i události, které měly negativní dopad na některou ze zkoumaných částí. Tyto 

odpovědi nijak neovlivňují počet bodů, které v testu podnik získá (Meet the Requirements 

2021). Vzhledem k tomu, že se utajování nekalých praktik neslučuje se zásadami certifikace 

(hlavně s bodem transparentnosti), nesmí podnik nic tajit.  

 

Certifikace B korporace jasně indikuje hodnoty a chování firmy vůči zaměstnancům a lidem 

spolupracujícím s firmou (Cox Park 2018, s. 113–114). 

 

Jak již bylo řečeno, BIA zahrnuje pět částí, které jsou zkoumány. Konkrétně jsou jimi správa 

podniku, jednání se zákazníky, dopad na zaměstnance, dopad na společnost a dopad na 

životní prostředí.  

 

V tabulce následují exemplární otázky ke každé části. 

Tabulka 1: How It Works 2021 (doplněno o mé otázky k zákazníkům z: The Complete Guide 

to B Corp Certification for Small to Medium-Sized Enterprises 202) 
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Správa podniku 

Jak velká část vedení je písemně 

ohodnocena na základě své snahy o 

pozitivní dopad na společnost a životní 

prostředí?  

Má podnik oficiální způsob sdílení 

finančních informací o podniku (kromě 

informacích o platu) se svými stálými 

zaměstnanci?  

Podnikla firma nějaké kroky, aby zlepšila 

společenský a environmentální dopad 

průmyslu, ve kterém obchoduje? 

 

 

 

 

Zaměstnanci 

Jaký je minimální počet dnů 

dovolené/nemocenské/osobního volna, 

který firma ročně nabízí svým stálým 

zaměstnancům? 

Jaké % stálých zaměstnanců dostalo 

možnost se v minulém roce zúčastnit 

placených kurzů pro další vzdělávání? 

Má podnik výbor pro ochranu zdraví a 

bezpečnost zaměstnanců, který kontroluje 

dodržování pravidel a zásad a poskytuje 

v tomto ohledu rady? 

 

 

 

Společnost 

Jak hodnotí podnik společenský a 

environmentální dopad svých dodavatelů? 

Jaké % vedení patří k nedostatečně 

zastoupeným skupinám? (tj. ženy, minoritní 

skupiny, lidé s postižením aj.) 

Mohou stálí zaměstnanci využít plně 

hrazených či neplacených hodin 

k vykonávání veřejně prospěšných prací? 

 

 

Jaké % energie (spojené s podnikáním 

konkrétní společnosti) bylo ušetřeno? 
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Životní prostředí 

Jaké % obnovitelné energie bylo využito ze 

zdrojů nacházející se v místě podnikání 

firmy? 

Vede si podnik záznamy o své produkci 

odpadu? 

 

Příklad výsledků lze vidět na následujícím obrázku, konkrétně se jedná o výsledné skóre 

firmy Patagonia (Patagonia: 2011 B Impact Report).  

Obrázek 1: Výsledné skóre firmy Patagonia. Zdroj: Patagonia: 2011 B Impact Report. 

 

 



 

 

74 

Přizpůsobení právním požadavkům 

 

Jedním z dalších kroků je implementace zásad a cílů B korporace do oficiální správy 

podniku (Certification 2021). Důvodem k tomu je fakt, že k začlenění specifických 

požadavků na společenskou udržitelnost do zákonů jednotlivých států v nejbližší době 

nedojde (Lacy a spol. 2010, s. 11), a proto je nutné, aby se samy podniky zavázaly 

k odpovědnosti. Konkrétně se musí B korporace právně zavázat k dodržování těchto zásad, 

tj. zásad, které zohledňují dopad podnikání na všechny zainteresované osoby. To znamená, 

že nové závazky musí být uvedeny v zakládající smlouvě a stanovách (Certified 

B Corporations: Legal Requirements 2021). Veškeré tyto změny a požadavky od B Lab 

záleží například na typu podniku, jeho lokaci či struktuře (Certification 2021). Z výsledků 

Lacyho a spol. 96 % výkonných ředitelů věří, že by společenská odpovědnost měla být 

součástí stanov firmy (Lacy a spol. 2010, s. 14). 

 

Tento právní rámec pomáhá společnostem chránit jejich misi během podnikání. U firem 

o velikosti do 10 zaměstnanců je možné získat certifikace již předtím, než jsou nové zásady 

zaimplementované do stanov (Certified B Corporations: Legal Requirements 2021).  

 

Ověření a transparentnost 

 

Po splnění BIA určí B Lab konečné skóre, kterého podnik dosáhl v rámci společenské 

udržitelnosti. Odpovědi ale musí být doložené oficiálními dokumenty, které podnik musí 

do B Lab dodat. Kvůli transparentnosti se tento proces opakuje každé tři roky 

(Certification 2021).  

 

Ověření a transparentnost se netýká pouze doložení dokumentů relevantních pro BIA. 

Po splnění minimálního počtu 80 bodů musí podnik podstoupit několika stupňový proces. 

Po odevzdání dokumentů a potvrzení, že se podnik kvalifikoval k procesu certifikace, má 

každý podnik nárok na vyhodnocení BIA jedním z expertů. Ten si může od zástupců firmy 

vyžádat odpovědi, které se z testu zdály nejasné, což může teoreticky ještě zapříčinit 

pozměnění výsledné skóre. Mimo dodatečné odevzdání potřebných dokumentů dochází také 

k ověření spolehlivosti firmy experty z B Lab. To zahrnuje například kontrolu veřejných 
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záznamů, záznamů z médií a jednoduché prozkoumání spojitostí firmy s okolím a s lidmi 

kolem ní (Legal Requirements 2021). 

 

Každý rok je náhodně vybráno 10 % B korporací, které již certifikaci mají, a které musí 

podstoupit podrobnou prověrku. Tento faktor má zásadní význam pro důvěryhodnost 

certifikace a certifikovaných společností (tamtéž.). 

 

Jak již bylo zmíněno, společnost se musí každé tři roky znovu certifikovat. Musí tedy znovu 

dosáhnout minimálně 80 bodů, přičemž je BIA každoročně obměňován. To proto, aby 

společnosti neustále pracovaly na zlepšování svého dopadu na základě nejnovějších a 

nejrelevantnějších informací (tamtéž). 

 

Nakonec musí všechny B korporace zveřejnit výsledky svého hodnocení. Poté je již 

vyžadováno pouze podepsání dohody a hrazení ročních poplatků, čímž se budu zabývat 

v následující kapitole. 

 

Podepsání dohody a hrazení ročních poplatků 

 

Aby byla certifikace oficiální, musí podnik podepsat tzv. Declaration of Interdependence 

(viz. Obrázek 3). Dále musí podnik podepsat smlouvu B korporace a každoročně platit 

poplatek, jehož výše se odvíjí od více faktorů, např. velikosti firmy, státu či průmyslu, 

ve kterém firma obchoduje (Certification 2021).  



 

 

76 

 

Obrázek 2: The B Corp Declaration of Interdependence. Zdroj: About B Corp 2021. 

 

Roční poplatky, které firma za certifikaci platí, pokrývají pouze část výdajů, které B Lab 

coby nezisková organizace využívá k certifikaci. Až 40 % výdajů B Lab je pokryto díky 

darům a sponzorství. Poplatky se využívají ke čtyřem hlavním účelům. Jsou jimi: chod 

neziskové organizace B Lab (zaměstnanci, experti pracující na certifikaci), vývoj technologií 

(on-line platforma s B Impact Assessment, B Hive a další platformy pro B korporace), 

poplatky za licenci (zvyšování povědomí o „B komunitě“) a místní a globální rozvoj 

(rozšiřování působení B korporací) (Certification 2021). 
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Tabulka 2: Roční poplatky za certifikace B korporace. Zdroj: Certification 2021. 

Roční tržby Roční poplatky za certifikaci 

0 $ – 148 000 $ 500 $ 

150 000 $ – 1,9 mil. $ 1 000 $ 

2 mil. $ – 4,9 mil. $ 1 500 $ 

5 mil. $ – 9,9 mil. $ 2 500 $ 

10 mil. $ – 19,9 mil. $ 5 000 $ 

20 mil. $ – 49,9 mil. $ 10 000 $ 

50 mil. $ – 74,9 mil. $ 15 000 $ 

75 mil $ – 99,9 mil $ 20 000 $ 

100 mil $ – 249,9 mil $ 25 000 $ 

250 mil $ – 499,9 mil $ 30 000 $ 

500 mil $ – 749,9 mil $ 37 500 $ 

750 mil $ – 999,9 mil $ 45 000 $ 

1+ miliarda $  50 000+ $ (v závislosti na struktuře firmy) 
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Příloha 2: Popis respondentů hloubkových rozhovorů  

 

Tabulka 1 – Respondenti hloubkových rozhovorů bakalářské práce 

Respondenti hloubkových rozhovorů 

Jméno Společnost Pozice Certifikace Odvětví Datum 

Wendy 

McCormick 

Silver Chef Office 

experience a 

purpose 

manager 

2015 Finance 13.04.2021 

Braden 

Rawls 

Vital Plan CEO 2016 Zdraví a 

doplňky 

stravy 

16.04.2021 

Jessica 

Porta 

Raleigh 

Founded 

Executive 

Director 

2013 Co-working 

spaces 

20.04.2021 

Christina 

Noel* 

Noel & Co. Marketing 

strategist, CEO 

2020 Marketing, 

konzultace 

v podnikání 

aj. 

21.04.2021 

Pavel Franc 

 

Frank Bold CEO 2016 Právo 23.04.2021 

Melissa 

Hubner 

Southern 

Energy 

Management 

Marketing/ 

Impact 

Associate 

2009 Obnovitelná 

energie 

29.04.2021 

*Bývalý zaměstnanec B Lab a zároveň externí pracovník a poradce u více než 20 B 

korporací. 
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Příloha 3: Dotazník 
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