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Anotace 

Diplomová práce „Cause Related Marketing ve vztahu k veřejnému sektoru“ pojednává o 

novém fenoménu v oblasti marketingu firem, který je založen na propojení byznysu a veřejně 

prospěšné aktivity. Tento typ marketingu učí velké společnosti být zodpovědný vůči 

sociálním otázkám v dané zemi a společnosti, nebýt lhostejný vůči národním menšinám, 

zájmovým skupinám, nemocem a dalším aspektům sociální potřebnosti. Cause Related 

Marketing se uplatňuje na základě propojení soukromého a nestátního neziskového sektoru, 

kdy z něj profitují obě strany. Firma se na jeho základě odlišuje od konkurence a zvyšuje 

prodej svých výrobků nebo služeb. Pro neziskové organizace znamená nový finanční zdroj a 

zviditelnění problému, který se snaží řešit.  

   S Cause Related Marketingem jsou ovšem spojena i konkrétní rizika, kdy zásah soukromé 

sféry do veřejné může deformovat definici veřejného zájmu, následně pak výběr aktuálních 

veřejných a sociálních problémů k řešení. Díky Cause Related Marketingu roste vliv 

korporací na národní politiku státu, čímž se zvyšuje tlak na politickou a rozhodovací sféru, 

v důsledku očekávání firem, že tato sféra bude rozhodovat v jejich prospěch. Taková situace 

se postupně rozšiřuje ze sféry národních politik také na úroveň globální politiky.   

 

Annotation 

Diploma thesis „Cause Related Marketing in relationship to the public sector“ deals with new 

phenomenon in area of marketing of companies, which is based on connection of business and 

public welfare activity. This type of marketing teaches big companies how to be responsible 

to social issues in certain country and society, how not to be indolent to minorities, interest 

groups, diseases and to other aspects of social need. Cause Related Marketing asserts on the 

base of connection of private and non-state non-profit sector by profiting on both of them. 

Company can on its base differ from competition and enhance the sale of their goods and 



 

4 
 

services. For non-profit organizations it can be the contributions seen from new financial 

sources and in promoting their cause, which they are trying to solve.  

   Otherwise, Cause Related Marketing is connected with concrete risks and the intervention 

of private sector into the public sector that can bring problems with definition of public 

interest. Then in consequence problems with selection of actual public and social issues to 

solve. Thanks to Cause Related Marketing grows the influence of corporations on the national 

state policies, what brings higher pressure on political decision-making sphere as a result of 

expectation of companies that this sphere will decide in their advantage. This situation is 

widening from sphere of national policies to global policy.       

 

Klíčová slova 

Cause Related Marketing, Sociální marketing, marketing, řízení firem, filantropie, 

společenská odpovědnost firem, korporace (společnost, firma), stakeholder (akcionář a každý 

člověk zainteresovaný ve fungování firmy), spotřebitel, nestátní neziskové organizace, stát, 

globalizace 
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Předpokládaný název práce: 

Cause Related Marketing – nová výzva ve financování veřejného sektoru nebo hrozba 

rostoucího vlivu nadnárodních společností? 

 

1. Vymezení problému 

   V této diplomové práci bych se chtěla zabývat novým fenoménem v oblasti marketingu 

velkých (mezinárodních) společností, který je pojmenován Cause Related Marketing, do 

českého jazyka překládán jako Sociální marketing. Tento typ marketingu učí velké 

společnosti být zodpovědný vůči sociálním otázkám v dané zemi a společnosti, nebýt 

lhostejný vůči národním menšinám, zájmovým skupinám, nemocem a dalším aspektům 

sociální potřebnosti.   

   Jak správně aplikovat sociální marketing v praxi učí firmy i jednotlivce občanské sdružení 

Fórum dárců. Nejvýznamnější průkopnicí Sociálního marketingu je Sue Adkins, která je 

členkou hnutí Business in the Community ve Velké Británii. Sue Adkins rozšiřuje myšlenky 

BITC a navštěvuje mnohé státy Evropy, kde na seminářích seznamuje společnosti s Cause 

Related Marketingem a pomáhá velkým společnostem zavádět tento typ marketingové 

strategie a komunikace.  

   Metody CRM jsou vcelku jednoduché – společnost nebo značka si vybere okruh zájmu, 

který je v určité spojitosti s danou značkou, službou, společností. Vytypovanou oblast a 

definovaný problém se pak snaží řešit pomocí vyhlášení veřejných sbírek přes nadační fondy, 

přispíváním na charitu, ať už jakýmkoliv způsobem. Vždy však většinou ve spojitosti 

s prodejem svých služeb, svých výrobků, ve spojitosti s budováním loajality ke své značce, 

službě či společnosti.  

   Na jednu stranu tedy před sebou máme šlechetný zájem velkých společností o sociální 

otázky a nás obyčejné lidi. Síla a kapitál těchto společností dokáže velice usnadnit medializaci 

problému, marketingová komunikace a propagace je silná, podporovaná oblast dostatečně 
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zviditelněná. Financování těchto projektů se záhy stává snazší. Lidé mohou mít pocit, že 

pokud si koupí daný výrobek nebo službu dané firmy, pomohou tak dobré věci. Jméno 

společnosti, služby či výrobku tak posilní svou pozici na podílech na trhu. 

   Na druhou stranu před námi stojí riziko, které sebou Cause Related Marketing nese. Tím, že 

se společnosti, služby nebo značky spojují s „dobrou věcí“, posilňují tak svou pozici nejen na 

trhu. Společnostem roste profit, rostou příjmy a roste také vliv na veřejnou sféru díky de facto 

neomezeným financím. Tím se zvyšuje tlak na politickou, rozhodovací sféru, která může hrát 

důležitou roli v rozhodování ve prospěch velkých společností. Moc těchto společností se pak 

stává neomezenou.  

 

2. Cíle, otázky metody 

2.1 Cíle  

   Mezi cíle této práce patří bližší seznámení s fungováním a záměrem Cause Related 

Marketingu, s jeho kladnými a zápornými stránkami a s jeho případnými důsledky. 

Dosáhnout těchto cílů mi může dopomoci praxe ve Fóru dárců, které je původcem a 

průkopníkem Cause Related Marketingu v České republice. 

 

    

2.2 Metody  

   Díky plánované praxi ve Fóru dárců – v občanském sdružení – a díky tomu, že sama pracuji 

ve velké mezinárodní společnosti, která uplatňuje Cause Related Marketing, mohu v této 

diplomové práci použít metodu zúčastněného pozorování a následně ho zpracovat v případové 

studii na konkrétním projektu. Dále použiji analýzu zainteresovaných aktérů, dostupných 

dokumentů a literatury. 

 

3. Orientační literatura 

• Adkins, Sue. Cause Related Marketing – Who cares wins. 

• Balanyá, B. Odvrácená strana Evropské unie: Evropa v režii nadnárodních korporací. 

Paradigma. Košice: 2003. 

• Gray, J. Mocné iluze. Paradigma.  

• Hendersonová, H. Za horizontem globalizace. Utváření udržitelné globální ekonomiky. 

DHARMAGAIA. Praha: 2001.  
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• Hertzová, N. Plíživý převrat: globální kapitalismus a smrt demokracie. Dokořán. 

Praha: 2003. 

• Keller, J. Teorie modernizace. SLON. Praha: 2007. 

• Klein, N. Bez loga. Argo. Praha: 2005. 

• Korten, D. When corporations rule the world. Earthscan. Londýn: 1995. 

• Klusoň, V. Instituce a odpovědnost: k filozofii ekonomické vědy. Karolinum. Praha: 

2004. 

• Právní předpisy pro Nadace a nadační fondy 

 



 

12 
 

1. Úvod 

   V oblasti marketingu firem, tedy v oblasti zabezpečení maximálního ekonomického užitku 

firmy systematickým vytvářením poptávky po nabízeném produktu, vznikl nový fenomén, 

tzv. Cause Related Marketing.  

   Cause Related Marketing je novým typem marketingu, který v sobě zahrnuje snahu o 

kooperaci pro-ziskového byznysu a neziskových organizací za účelem vzájemného 

prospěchu. Jedná se o marketingovou aktivitu spojenou s veřejně prospěšnou akcí, tedy o 

komunikaci vyvinutou k docílení lokální podpory prodeje, založenou na charitativních 

projektech, komunikovaných způsobem, který také komunikuje business (obchod).1 V rámci 

Cause Related Marketingu je firmou vytipována oblast společenského problému, která je 

následně využita pro sledování obchodních cílů podnikatelského subjektu, pro vylepšení 

vlastní image tohoto subjektu a zároveň pro řešení společenského problému. Zjednodušeně 

řečeno Cause Related Marketing je spojením komerčních aktivit s filantropickými s cílem 

zvýšit prodej, propagovat značku a posílit její image. 

   V rámci tématu Cause Related Marketing je nutné seznámit se samotnou podstatou 

klasického marketingu firem. Od marketingu se vyžaduje, aby zabezpečoval úspěšné 

podnikání za jakékoli tržní situace. Jeho cílem je stálý prodej se ziskem, za předpokladu, že 

jsou zákazníci s výrobky nebo službami spokojeni a opakují své nákupy. Marketing proto 

usiluje o výrobu takových výrobků, které zákazník požaduje, tím způsobem, „…že bere 

v úvahu jeho potřeby a požadavky a tomu přizpůsobuje vývoj zboží, jeho design, cenu, balení, 

formy prodeje, propagaci aj.“ (Kolektiv. 2007: 8). V současné době již nástroje klasického 

marketingu nejsou v boji s konkurencí dostačující a firmy proto hledají nové způsoby 

marketingové komunikace.  

   Výsledkem hledání nových způsobů je Cause Related Marketing, nová marketingová 

aktivita spojená s veřejně prospěšnou věcí, která firmu odlišuje od konkurence a zvyšuje 

prodej jejích výrobků či služeb. Vůbec první Cause Related Marketingová kampaň byla 

použita americkou firmou American Express, kterou zahájila v roce 1983 na podporu 

rekonstrukce Sochy svobody. Do poloviny 90. let 20. století tuto taktiku firmy využívaly spíše 

náhodně, v druhé polovině 90. let se stávala stále častějším jevem, od roku 1998 již běžnou 

praxí v západních společnostech. Velký rozmach CRM v polovině devadesátých let je spjat se 

skandály velkých společností (masivní přesun výroby na Východ, nelidské pracovní 

                                                 
1 Cause Related Marketing, http://en.wikipedia.org/wiki/Cause_related_marketing (8.6.2007)  
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podmínky, nešetrné zacházení se životním prostředím atd.) a se snahou napravit si 

pošramocenou pověst. Proto firmy začaly zavádět a prezentovat svou společenskou 

odpovědnost, která vyústila v nástroj Cause Related Marketing, který má zpětně přínos i pro 

firmy.  

       

   Marketing jako takový se setkal s kritikou ze strany zastánců volného trhu, zejména jeho 

nástroj: promoce. Klasická ekonomická teorie předpokládá rovné podmínky pro poptávku a 

nabídku zboží a služeb a nezávislost mezi poptávkou a nabídkou. Marketing nezávislost 

poptávky a nabídky značně narušuje tím, že silně ovlivňuje a dokonce uměle vytváří 

poptávku. Samotné marketingové techniky jsou označovány za morálně pochybné a negativně 

ovlivňující trh, vládu a kriminalitu.2   

   Cause Related Marketing je dalším a účinnějším nástrojem narušování nezávislosti nabídky 

a poptávky a navíc si firmy jeho prostřednictvím začaly uzurpovat také veřejnou sféru 

společenského života. Tato okupace veřejné sféry, společně s rostoucím vlivem a mocí 

nadnárodních korporací, může mít za následek oslabení národních politik států a posílení 

pozic firem. „Nadnárodní společnosti, které jsou dnes právě tak velké a mocné jako mnohé 

státy, mají v novém světovém řádu větší slovo než leckterý stát. Dojde-li ke střetu zájmů mezi 

státem a korporací, stále častěji vítězí korporace“ (Hertzová, N. 2003: 96). Finance tekoucí do 

marketingových nákladů a skrze projekty CRM (čerpané například i ze státních financí a 

z Evropských fondů) mohou mít za následek ztrátu jiných příležitostí čerpání těchto peněz. 

V souvislosti s užíváním CRM na Západě, globalizací a rostoucím vlivem korporací vzniklo 

mnoho kritických reflexí, které mají své opodstatnění a se kterými se v této práci seznámíme. 

Mezi jejich autory patří Noreen Hertzová, Naomi Kleinová, John Gray, Belén Balanyá a další. 

    

   S Cause Related Marketingem se postupně začínáme setkávat také v České republice. 

Počáteční filantropické a charitativní aktivity firem, ne příliš komunikované na veřejnost, se 

přesouvají do CRM aktivit. Z části je to zapříčiněno působením nadnárodních korporací v ČR, 

které přináší CRM projekty ze svých zahraničních poboček, zčásti je to díky občanskému 

sdružení Fórum dárců, které v ČR působí v oblasti filantropie již jedenáctým rokem a od roku 

2006 se aktivně zabývá výukou CRM jak korporací a firem, tak i nestátního neziskového 

sektoru. Mezi konkrétní příklady CRM u nás patří např. projekt Tatranky Tatrám, Avon a boj 

proti rakovině prsu a mnoho dalších.  

                                                 
2 Criticism of marketing, http://en.wikipedia.org/wiki/Cause_related_marketing (21.2.2008)  
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   V České republice se CRM pozvolně rozvíjí, zejména obchodní sféra se s tímto tématem a 

jeho metodikou aktivně seznamuje a zavádí ho do svých aktivit. Širší veřejnost je s tématem 

seznamována spíše pasivně, bez vědomí, že se jedná o CRM, skrze běžnou komunikaci firem 

a jejich produktů a služeb. Zda se bude CRM rozvíjet stejně jako na Západě a zda korporace 

vycítí i v ČR příležitost pro „ochočení“ si veřejné sféry, ukáže až čas.  

   Téma Cause Related Marketing jsem si vybrala na základě své osobní zkušenosti s aplikací 

takového programu (což mi umožnilo vžít se do role zúčastněného pozorovatele a následně 

zpracovat případovou studii) a díky možnosti účastnit se výukových seminářů a workshopů 

občanského sdružení Fórum dárců na téma CRM. Postupné bližší seznamování se s tématem i 

z pohledu různých teorií mi otevřelo prostor pro zmapování souvislostí s fenoménem CRM 

spojených. 
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2. Cíle, otázky, metody 

   Téma Cause Related Marketing úzce souvisí s corporate governance (řízením) firem, a 

nejen jich, ale také veřejné správy. Především řízení nadnárodních korporací se v polovině 

devadesátých let stále častěji setkávalo s kritikou, díky jejich selhání. Společnost a veřejnost 

začala vnímat, to, co se děje a dělo v corporate governance, jako problém, jako nárůst 

konzumerismu díky vlivu a komunikaci nadnárodních korporací, které zbožšťovaly své 

značky a služby a odváděly pozornost od výrobních aspektů, nevěnovaly se kulturám a 

jinému užitku, produkovaly externality. Společnost složená ze spotřebitelů, různých hnutí, 

rodin, jednotlivců, se problémy s řízením korporací snažila řešit a regulovat je. Korporace na 

tento tlak veřejnosti zareagovaly, a to i v podobě Cause Related Marketingu. Můžeme si tedy 

definovat tyto základní problémy: 

• Nadnárodní korporace - společnost v nich vidí problémy, proto se snaží hledat příčiny 

a důvody selhání korporací, upozornit na ně a požadovat jejich nápravu. 

• Společnost vidí skandály korporací spojených s produkcí, vidí i trend globalizace, kdy 

se na společnost valí nová rizika a prohlubují se nerovnosti. Úzká skupina bohatých a 

vlivných lidí rozhoduje o chodu většiny společnosti, a to na globální úrovni. 

• Jádrem se tedy stává rozvoj marketingových nástrojů, které mají vztah k veřejnému 

sektoru a pomáhají zmírnit negativní vnímání korporací veřejností. 

→ S těmito marketingovými aktivitami (nástroji) přichází frekventovaná interakce nestátního 

neziskového sektoru s korporacemi. Otázkou je, zda může být tato spolupráce producentem 

společenského užitku a jaká jsou rizika takové spolupráce.  

   Předmětem výzkumu této diplomové práce tedy jsou marketingové nástroje (Cause Related 

Marketing), které jsou spojeny s veřejným sektorem. Ty jsou reakcí korporací na odhalení 

jejich selhání společností (veřejností), kdy se korporace snaží opět vylepšit své jméno a 

image. Nestátní neziskový sektor, který je mezičlánkem mezi trhem a veřejným sektorem, tak 

sehrává novou roli, jejíž výsledky zatím můžeme pouze předpokládat ze zkušeností ze 

zahraničí. 

 

2.1 Cíle  

   Cílem této diplomové práce je výzkum fenoménu Cause Related Marketing jako nového 

rozvíjejícího se vztahu komunikace a spolupráce ziskově zaměřených subjektů soukromého 

sektoru se subjekty neziskovými a veřejnými v kontextu vyplývajících z důsledků těchto 
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vztahů pro konečné spotřebitele zboží, vývoj nákladů soukromých firem a konečných cen 

zboží. 

Navazující pracovní cíle: 

• Aktuální reflexe počínajícího využití nástroje Cause Related Marketing v České 

republice. 

• Historická analýza vývoje uplatnění Cause Related Marketing (především jeho 

počátky a vývoj do současnosti) z hlediska mezinárodní komparace v kontextu 

globalizace. 

• Výzkum aktérů, zájmů, cílů, nástrojů a společenských přínosů Cause Related 

Marketingu. 

• Vymezení aktérů na základě jejich existujících jednání (prostřednictvím analýzy 

internetových stránek a dokumentů), zobrazených v modelu vztahů mezi aktéry.  

• Analýza sítě vybraných aktérů, jako jsou nadnárodní soukromé firmy, neziskové 

organizace hledající finanční zdroje a působící při řešení společenských problémů, 

zprostředkovatelé (Fórum dárců), spotřebitelé služeb nestátních neziskových 

organizací, veřejná správa, politici, spotřebitelé, kteří nakupují výrobky od firem, 

uplatňujících Cause Related Marketing, media, výzkum. 

 

2.2 Pracovní otázky  

   V souvislosti s cíli této práce vyvstávají podrobnější otázky, které budou v této diplomové 

práci podrobněji nebo alespoň okrajově zodpovězeny. Jejich formulace pomáhá vytvořit si 

představu, jaké všechny oblasti jsou s tématem Cause Related Marketing ve vztahu 

k veřejnému sektoru spojeny. Položení těchto otázek také doprovázelo vznik celé této 

diplomové práce.  

• Kdo s Cause Related Marketingem v České republice začal, kdy a kdo byl první a v 

jakém rozsahu jsou tyto aktivity nyní? 

• Jaké jsou hlavní zájmy využití tohoto nástroje v České republice? 

• Kdo jsou hlavní aktéři Cause Related Marketingu ve vztahu k České republice? 

• Jakou roli zde sehrává občanské sdružení Fórum dárců, které v předchozích obdobích 

zaměřovalo svoji činnost především na filantropii? (Fórum dárců je na české scéně již 

jedenáctým rokem, jeho současná výkonná ředitelka je Pavlína Kalousová.) 
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• Jsou to jen zahraniční firmy nebo i domácí, které v České republice uplatňují Cause 

Related Marketing? 

• Jak se podílí na tomto dění nestátní neziskový sektor? 

• Jak vzniklo spojení marketingové komunikace se společenskou odpovědností? 

• Podle čeho si korporace vybírají oblast zájmu pro svůj Cause Related Marketing 

projekt? 

• Kdo všechno se na Cause Related Marketingu podílí? 

• Jaký má Cause Related Marketing pro korporace přínos? 

• Jaký má Cause Related Marketing přínos pro neziskové organizace? 

• Jaký má Cause Related Marketing přínos pro společnost? 

• Je efektivní, aby vybrané společenské problémy, jejichž řešením se primárně zabývá 

veřejný sektor s využitím nástrojů veřejných politik, byly současně také řešeny 

soukromým sektorem za situace, kdy výsledky veřejných programů jsou předmětem 

nezávislé evaluace a výsledky aktivit soukromého sektoru nikoliv? 

• Nedochází tak z pohledu občana ke zbytečnému zdvojení jeho finanční zátěže – tj. 

jednou hradí financování prostřednictvím veřejných financí a podruhé v ceně 

spotřebního zboží? 

• Jaká jsou rizika spojená s Cause Related Marketingem a globalizací? 

• Kdo má v rukou moc, korporace nebo veřejná sféra?  

• Můžeme využít globalizace jako nástroje proti rostoucímu vlivu nadnárodních 

korporací? 

• Je dnešní používání Cause Related Marketing koncepční z hlediska toho, zda řeší 

veřejné nebo sociální problémy, které je potřeba řešit? 

• Mají být vytvořena nějaká pravidla pro Cause Related Marketing? Pokud ano tak 

proč? 

• Nestávají se neziskové organizace, jejichž zájem je z jejich podstaty nesobecký, 

nástrojem sobeckého jednání velkých firem? Neztrácí tak na své důvěryhodnosti? 

 

2.3 Hypotézy 

� Hypotéza 1: Aktéři, zainteresovaní v Cause Related Marketingu, získávají vliv na 

politickou sféru na lokální úrovni, národní, mezinárodní a globální úrovni. 



 

18 
 

� Hypotéza 2: S veřejnými zájmy a významnými společenskými problémy propojovaný 

Cause Related Marketing a tvorba image sociálně odpovědné firmy představují ve 

skutečnosti pouze úzký zájem soukromých korporací. Primárním zájmem je zvýšit 

zisk, vytvořit loajalitu ke značce a mít výhodu oproti konkurenci.  

 

2.4 Metody  

   Výběr metod práce byl volen ve vztahu k formulovaným cílům, pracovním otázkám a 

dvěma hypotézám. Výzkumné metody tak postupně umožňují prostřednictvím analýzy 

vybraných událostí a teoretického přehledu reflektovat historický vývoj fenoménu CRM.  Bez 

využití poměrně rozsáhlého souboru poznatků jiných autorů z oblastí marketingu, corporate 

governance, společenské odpovědnosti firem a dalších, by nebylo možné proniknout 

s využitím metody případových studií a analýzy sítě aktérů do současného vývoje uplatnění 

CRM v ČR. Dalším inspirativním metodickým přístupem, napomáhajícím strukturovat jinak 

obtížně uchopitelný výzkum často poměrně sofistikovaných komunikačních procesů, jsou 

metody diskurzivní analýzy a ve vztahu k politickým procesům především kritická 

diskurzivní analýza. 

 

Analýza událostí 

   Tato analýza nám představí mezníky v čase, které vedly k vývoji Cause Related 

Marketingu. Časová linie a souvislosti s událostmi dokreslují podstatu toho, proč a jak se 

vůbec mohla zrodit marketingová aktivita Casue Related Marketing. 

 

Případové studie 

   Kvalitativní metoda případová studie nám dokreslí analýzu aktérů a diskurzivní analýzu tím, 

že uvidíme na konkrétním případu vztahy aktérů a konkrétní aplikaci Cause Related 

Marketingu v praxi.  

 

Analýza sítě aktérů 

   Tento analytický přístup pomáhá pochopit vztahy mezi jednotlivými aktéry – jednotlivci 

nebo organizacemi, skupinami aktérů - dané problematiky, odhaluje způsoby chování, 

úmysly, vzájemné vztahy a zájmy. Hodnotí vliv a zdroje, které aktéři přináší, případně 

zatěžují, do rozhodovacích procesů a implementací politik. Analýza aktérů jako výzkumný 

nástroj pomáhá výzkumníkovi najít a prohlubovat znalosti ohledně tvorby politiky dané 
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problematiky, což vyžaduje retrospektivní dimenzi analýzy (Varvasovzsky, Z. Brugha, R. 

2000). Pro realizaci různých pohledů na problematiku je nutné zahrnout všechny aktéry, kteří 

se o problematiku zajímají, aktivně se v ní angažují a je nutné zahrnout i ty, kteří jsou 

rozhodnutím jiné skupiny aktérů ovlivněni. Cause Related Marketing se může zdát být spojen 

pouze s malým počtem aktérů nebo skupin aktérů, ale při hlubším pohledu zjistíme, že může 

ovlivňovat každého z nás. Proto je vhodné použít analýzu aktérů, která nám přiblíží, jaké 

aktéry Cause Related Marketing zahrnuje, ovlivňuje, jakými aktéry je ovlivňován a jaké jsou 

vztahy mezi aktéry.    

   Analýza aktérů vychází od již zmíněných autorů Varvasovszkyho a Brughy, která je 

výzkumnou analýzou aktérů a odpovídá záměru této práce. Na aktéry je nahlíženo z různých 

úhlů pohledu a výsledkem je matice, která má pět základních charakteristických znaků a u 

každého aktéra nabývá každá charakteristika jiné důležitosti, vlivu a působení. Takový pohled 

je pro tuto práci velmi přínosný (Varvasovzsky, Z. Brugha, R. 2000). 

 

Diskurzivní analýza a kritická diskursivní analýza 

   Diskurzivní analýza otevírá možnosti studia komunikativních procesů. V daném kontextu 

této práce jde např. o komunikaci mezi veřejným a soukromým sektorem, vztahy mezi 

jednotlivými aktéry. „V diskurzu neboli v ustáleném způsobu uvažování a vyjadřování o 

něčem se odrážejí vědění a kultura doby“ (Kraus, J. 2006). Diskurz je spojen s řečí a řečovou 

činností, povahy především sociální, v níž lze nalézt funkci komunikativní (kterou můžeme 

chápat jako výměnu informací) a pragmatickou. Diksurzivní analýza rámec řeči překračuje a 

musí brát v úvahu komplexitu problematiky. V souvislosti s tím uvádí Jiří Kraus čtyři teze, 

které jsou součástí rámce diskurzu. 

1. Každý diskurz je třeba chápat jako součást společenské interakce. Vše, co je 

řečeno nebo napsáno, je interpretováno s určitými poznatky, představami a 

zkušenostmi. Musí brát v úvahu prostor a čas, minulé i budoucí. 

2. Součástí diskurzu jsou nejen informace explicitně vyjádřené, ale díky jeho 

sociální, historické, tematické a situační zakotvenosti také informace implicitní. 

Vše řečené nebo napsané v sobě zahrnuje také informace výslovně nevyjádřené.  

3. Analýza diskurzu vychází od vyšších jednotek sociální a komunikační povahy a 

postupně přechází k rozboru jednotek nižších.  

4. Za primární funkci diskurzu je považována funkce komunikační (Kraus, J. 2006). 
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   Podle teorie Michela Foucaulta je diskurz médiem pro moc, kterou produkují hovořící 

subjekty. Moc souvisí se znalostí a vědomostmi, a proto každý vztah mezi lidmi je založen na 

boji a vyjednávání moci. Foucault dále říká, že moc je vždy přítomná a může produkovat a 

omezovat pravdu. Proto je diskurz spojen s mocí, protože operuje s pravidly exkluze (Háva, 

P. 2008). Kritická diskursivní analýza, která bude v této práci použita, je interdisciplinární 

přístup ke studiu diskurzu, který zkoumá jazyk jako formu sociálních praktik a zaměřuje se na 

to, jak je sociální a politická nadvláda reprodukována v textech a projevech. Kritická 

diskursivní analýza je založena na předpokladu, že existuje nerovný přístup k jazykovým a 

sociálním zdrojům, a to ke zdrojům, které jsou kontrolovány institucionálně.3      

   Teun Adrianus van Dijk se aktivně zabývá (nejen) kritickou diskursivní analýzou a popisuje 

její principy. Kritická diskursivní analýza se zaměřuje na oblast dominance a nerovnosti, ale 

nesnaží se přispět nějaké konkrétní disciplíně, paradigmatu nebo diskursivní teorii. Hlavní 

cílem CDA (Critical Discourse Analysis) je analýza komplexity vztahů mezi dominancí a 

diskurzem (van Dijk. 1993). CDA nepoužívá konkrétní metodu, vždy záleží na dané 

problematice a na vztahu k teoretickým poznatkům. Kritika diskurzu implikuje kritiku vlády a 

řízení konkrétních odpovědných osob, které reprodukují svou zvrhlost do dominance a 

nerovnosti. Taková kritika diskurzu musí být založena na obecné úrovni a měla by se 

zaměřovat na skupiny a na vztahy moci mezi skupinami (van Dijk. 2003). Diskurzivní 

analýza se zaměřuje na sociální problémy a politické otázky, spíše než na soudobá 

paradigmata. Její funkcí není popis diskursivních struktur, nýbrž se snaží vysvětlit vztahy 

sociální struktury a sociální interakci (van Dijk. In Schiffrin, D. Tannen, D., Hanilton, H. 

2003). Vyžaduje vzít v úvahu texty, projevy, sociální poznání, moc, společnost a kulturu (van 

Dijk. 2003).  Diskurzivní analýzu a diskurz moci můžeme rozdělit do dvou základních otázek, 

na které se snažíme najít odpověď: 

1. Jak (více) mocné skupiny kontrolují veřejný diskurs? 

2. Jak takový diskurs kontroluje myšlení druhých a chování méně mocných skupin a 

jaké jsou sociální důsledky takové kontroly, jako je nerovnost (van Dijk. In 

Schiffrin, D. Tannen, D., Hanilton, H. 2003: 355)? 

   V kombinaci s analýzou aktérů nám tak kritická diskursivní analýza dá odpovědi na klíčové 

otázky problematiky Cause Related Marketingu. 

                                                 
3 Critical Discourse Analysis, http://en.wikipedia.org/wiki/Critical_discourse_analysis (10.5.2008)  
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3. Nejen teoretické poznatky spojené s Cause Related 

Marketingem 

   Ještě než se seznámíme s teoretickými koncepty, které se dotýkají tématu Cause Related 

Marketing, uvedeme si jeho definici, která je pro nás důležitá, abychom mohli s teoriemi lépe 

pracovat. Cause Related Marketing je spojením veřejně prospěšné věci s marketingovými 

aktivitami firmy, jehož výsledkem je sociálně laděná marketingová kampaň, která má 

potenciál být atraktivnější a výnosnější než standardní kampaň s použitím klasických 

marketingových nástrojů, tzn. že firma komunikuje svou značku efektivněji (Pokorná, R. 

2007).  Mezi hlavní cíle CRM patří rozšíření sympatizantů (zákazníků, klientů, dárců) firmy i 

neziskové organizace díky společné marketingové kampani, kdy jsou spotřebitelé aktivně 

zapojeni do procesu rozhodování. Benefitem pro firmu je odlišení se od konkurence, pro 

neziskovou organizaci je benefitem nový finanční zdroj a zviditelnění organizace na 

veřejnosti (Pokorná, R. 2007).  

 

   Cause Related Marketing se dotýká mnoha teoretických oblastí, ač se to tak na první pohled 

nemusí jevit. Na úvod teoretických poznatků, v Okruhu 1, se blíže seznámíme se samotným 

pojmem a konceptem Cause Related Marketing a jeho vývojem, což nelze označit za teorii, 

ale za definici a příklady z praxe. Proto i celá třetí kapitola je nazvána „Nejen teoretické 

poznatky spojené s Cause Related Marketingem“. Okruh 2 nás uvede do oblasti marketingu, 

jeho nástrojů a zároveň na něj nahlédneme z pohledu kritiků. Okruh 3, Corporate governance, 

se zabývá problematikou řízení korporací a dotkneme se také problematiky řízení veřejné 

správy. Selhání řízení korporací vyústilo v požadavek zavést společenskou odpovědnost 

firem, která je úzce spjata s CRM. Okruh 4 se zabývá globalizací a vývojem demokracie ve 

smyslu reakce veřejnosti a vlád na rostoucí vliv korporací, tedy na to, zda demokratické země 

uspěly v usměrňování nadnárodních korporací. Okruh 5, nazvaný Ekonomický a filosofický 

kontext, nás seznámí s tvorbou cen produktů a služeb, s veřejnou ekonomikou a v neposlední 

řadě s problematickou definicí veřejného zájmu. Poslední Okruh 6 se týká nestátních 

neziskových organizací, kde si ujasníme pojmosloví neziskového sektoru a seznámíme se s ne 

příliš známým pojmem Sociální marketing, který se mylně pokládá za ekvivalent Cause 

Related Marketingu.  
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   Pro ilustraci a orientační vyjádření vztahů mezi použitými teoriemi a koncepty k CRM 

předkládám v obrázku 1 pracovní mentální mapu. 
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Obrázek 1: Pracovní mentální mapa teoretických konceptů spojených s CRM 
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3.1 Okruh 1: Cause Related Marketing 

   V této části práce se seznámíme spíše než s teoretickými koncepty s definicí a vymezením 

Cause Related Marktingu, ve vztahu se sociální odpovědností firem. Přiblížíme si vývoj 

CRM, představíme si výsledky vybraných výzkumů na téma CRM a společenská 

odpovědnost firem, jaké metodiky firmy užívají k měření účinnosti CRM programů a zda do 

této oblasti zasahuje Evropská unie svými dokumenty nebo směrnicemi. Důležité je také 

seznámení se s pojmem filantropie, s poskytováním darů a sponzoringem, a definovat si, 

v jakém vztahu jsou k CRM. Celý Okruh 1 nás uvede do nového fenoménu Cause Related 

Marketing.  

3.1.1 Cause Related Marketing   

   Na úvod je zapotřebí vyjasnit si pojmosloví. Cause Related Marketing je do češtiny velmi 

často překládán jako Sociální marketing. Znaménko rovná se ale mezi tyto dva pojmy dát 

nemůžeme. Proč? 

   Společenská odpovědnost firem (SOF), nebo-li Corporate Social Rensponsibility (CSR), 

odkazuje na zapojení firem do veřejně prospěšných aktivit.  A jeho součástí je také 

marketingový nástroj Cause Related Marketing, který je používán firmami. Na druhé straně 

Sociální marketing4 je nástroj neziskových organizací, které komunikují svůj veřejně 

prospěšný projekt k ovlivnění sociálního chování. Primárním cílem Sociálního marketingu je 

sociální dobro, zatímco primární cíl komerčního marketingu jsou finance.5 Jistá blízkost 

pojmů Sociální marketing6 a Cause Related Marketing je zjevná, a při vyhledávání je nutné 

s těmito pojmy i takto zacházet, jelikož dochází často k jejich záměně. 

   Podstatu Cause Related Marketingu vystihuje následující citace: „Cause Related Maketing 

znamená spojení veřejně prospěšných věcí s marketingovými aktivitami firmy. Výsledkem je 

sociálně laděná marketingová kampaň, která má nesporný potenciál být atraktivnější a 

výnosnější než standardní kampaň s použitím klasických marketingových nástrojů. Firma 

komunikuje svoji značku efektivněji (= přidá CSR message).“ (Pokorná, R. 2007: 7) Cíle 

takové kampaně mají dva zásadní body. Za prvé rozšířit okruh sympatizantů (zákazníků, 

dárců, klientů), navíc aktivně zapojených do procesu spotřebitelského chování. Za druhé jde o 

                                                 
4 O sociálním marketingu pojednává kapitola 3.5.2 Sociální marketing neziskových organizací. 
5 Wikipedia, http://en.wikipedia.org/wiki/Social_marketing, (1.4.2008)  
 
6 O pojmu Sociální marketing blíže v Okruhu 5. 
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začlenění veřejně prospěšného účelu do standardní marketingové komunikace firmy. 

Základními benefity Cause Related Marketingu pro firmy je odlišení se od konkurence a 

zvýšení obratu. Pro neziskové organizace jsou přínosem zejména finanční i nefinanční 

prostředky a nepochybně zviditelnění jejich veřejně prospěšného projektu. Taková situace je 

nazývána win-win – těží z ní obě strany, jak firmy, tak neziskové organizace.  

 

   Historie Cause Related Marketingu je velmi roztříštěná a nelze ji sledovat krok za 

krokem. Jak uvidíme v kapitole 3.3.4 Společenská odpovědnost firem, zejména v průběhu 

druhé poloviny 20. století rostly požadavky na podnikatelskou odpovědnost ze strany 

veřejnosti. S takovými požadavky ale podnikatelé a ekonomové nesouhlasili. Důvody? 

„Poukazuje se na to, že zařazením širších sociálních kritérií pro hodnocení výsledků 

podnikatelských aktivit by se komerční firmy staly víceúčelovými organizacemi, jejichž 

významným úkolem by byla i náprava a odstraňování sociálních a jiných problémů a 

nedostatků v užším i širším společenském okolí (z nichž mnohé nejsou možná ničím jiným 

nežli nahromaděním negativních externalit … podnikatelských aktivit).“ (Klusoň, V. 2004: 

97) Podmínkou, za jaké by podnikatelské subjekty byly ochotny zavést společensky 

odpovědné podnikání, je rentabilita takového jednání. Tu firmy velmi brzy našly i v takové 

oblasti, jako je sociální odpovědnost. Podnikatelé, vlastníci firem a korporací, jsou velmi 

flexibilní lidé, kteří umí reagovat na požadavky trhu. Trh si žádal společenskou odpovědnost 

firem. Firmy si žádaly rentabilitu takového společensky odpovědného chování. Vznikl tedy 

Sociální (Vztažný) marketing – v této práci označován anglickým výrazem Cause Related 

Marketing (zkratka CRM). 

   Jak jsme si již uvedli, Sociální marketing a Cause Related Marketing k sobě mají velmi 

blízko, i když to nejsou shodné pojmy. Proto je i jejich historie propojená. V roce 1971 byla 

vydána publikace Philipa Kotlera7 a Geralda Zaltmana Social Marketing: An Approach to 

Planned Social Change. Toto datum je dnes ustaveno jako vznik formální disciplíny Sociální 

marketing a Philipa Kotlera můžeme považovat za průkopníka Sociálního marketingu. Philip 

Kotler společně s Nedem Robertem přišli s pojmem „social change campaigns“ (kampaně za 

sociální změnu), kterou definovali takto: „Kampaň za sociální změnu je organizované úsilí 

řízené jednou skupinou (tzv. agentem změny), která se pokouší přesvědčit ostatní (cílové 

                                                 
7 Philip Kotler (narozen roku 1931 v Chicagu) je považován za jednu z největších autorit v oblasti Marketingu. 
Napsal desítky knih na téma Marketing, mnohokrát byl zvolen „Guru marketingu“.  Je označován za světového 
experta na strategické uplatňování marketingu. 
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skupiny) k přijetí, úpravě nebo zamítnutí určitých idejí, přístupů, praktik a chování.“8 I když 

v sobě tato definice ještě nezahrnuje podstatu Cause Related Marketingu, je s ním jméno 

Philipa Kotlera spojeno. 

   Marketingové aktivity spojené s veřejně prospěšnou činností (Cause Related Marketing) se 

zrodily zejména v Západních korporacích, kde se vyvinuly z krátkodobých prodejních akcí. 

Tyto akce měly za cíl zvýšit obrat firmy. Při použití principů společenské odpovědnosti firem 

se ukázalo, že jde o mocný nástroj, který může oživit hodnotu značky, posílit její image i 

image firmy, posílit vnímání firmy veřejností a zásadně ovlivnit hospodářské výsledky 

(Pokorná, R. 2007).      

   Cause Related Marketing byl oficiálně uveden firmou American Express na začátku 80. let 

20. století. Nejprve Amercian Express podpořil 45 lokálních problémů tím, že lidé svými 

platbami kartou American Express střádali peníze na problém, který byl v jejich lokalitě 

zapotřebí vyřešit.9 Akce se setkala s velkým ohlasem, proto se firma American Express 

rozhodla v roce 1983 použít koncept Cause Related Marketingu na celonárodní úrovni, kdy 

zahájila tříměsíční kampaň na rekonstrukci Sochy svobody společně s neziskovou organizací 

Restoration of the Statue of Liberty Fund (RSLF). Cílem této kampaně bylo: 

� Zvýšit používání kreditní karty; 

� Zvýšit počet jejich vlastníků; 

� Zároveň vybrat peníze pro RSLF na rekonstrukci Sochy svobody. 

Mechanika kampaně byla jednoduchá. American Express převáděl na účet RSLF 1 cent za 

každou platbu kreditní kartou American Express a 1 dolar za každou novou žádost o kreditní 

kartu. Výsledkem kampaně bylo zvýšení používání kreditních karet o 27 %, nové žádosti o 

kreditní kartu se zvýšily o 45 % a RSLF získalo 1,7 milionů dolarů (Pokorná, R. 2007).  

   Od úspěchu kampaně American Express se odvíjely další a další kampaně velkých 

západních společností. Velký rozmach měly zejména v 90. letech 20. století, kdy se 

nadnárodní společnosti potýkaly s aférami zneužívání pracovních sil na Východě, ničení 

životního prostředí, porušováním lidských práv apod. Tyto aféry měly za následek přijetí 

standardu společensky odpovědné firmy a Cause Related Marketing na sebe nenechal dlouho 

čekat. V roce 2000 bylo uveřejněno, že 85 % amerických korporací používá účelově 

zaměřeného Cause Related Marketingu (Hertzová, N. 2003). Profesor Philip Kotler společně 

s Nancy Lee vydali v roce 2005 knihu Corporate Social Responsibilty: Doing the Most Good 

                                                 
8 Kotler, Philip. Robert, Ned.  In Wikipedia, 
http://en.wikipedia.org/wiki/Social_marketing#endnote_Kotler2002, (27.4.2008) 
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for Your Company and Your Cause, kde se dívali na roli korporací z pohledu přispívání k 

řešení sociálních problémů a iniciativ. Ze šesti oblastí, které popisují, jsou prvky Cause 

Marketingu přímo spojené se třemi: s firemními vztahovými promocemi, s Cause Related 

Marketingem a firemním sociálním marketingem. Nepřímo jsou spojené s dobrovolnictvím 

v komunitě a odpovědnými obchodními praktikami.10    

 

   Cause Related Marketing není určen jen pro firmy, ale je určen také pro neziskový sektor, 

který může aktivně vyhledávat partnery pro svůj projekt. Takový případ se stal na konci 80. 

let 20. století, kdy jistý Harry Abel, propuštěný zaměstnanec Coca-Coly, začal pracovat 

v neziskové organizaci Arthritis Foundation. Byl přijat z komerčního sektoru proto, aby 

přemýšlel nad vztahy nadace s korporacemi pro-ziskově. Tak byla vytvořena první Cause 

Related Marketing kampaň ze strany neziskové organizace. Arthritis Foundation měla pečeť 

ke schvalování produktů pro denní potřebu lidí postižených artritidou, které byly snadno 

ovladatelné a použitelné. Firmy mohly na tyto produkty umístit a propagovat své logo za 

peníze, které odvedly na účet nadace. Ty pak byly použity pro lidi s tímto onemocněním.11      

 

   Cause Related Marketing má velmi blízko jak k filantropii, tak ke sponzorování. Nelze 

mezi ně postavit jasně vymezenou hranici, která by je striktně oddělovala. Filantropie se 

nejvíce zaměřuje na oblasti vzdělání, zdravotní péče, umění a kultury ve vazbě na konkrétní 

region, společnost nebo zaměstnance. Sponzorování, nejrozšířenější zapojení korporací do 

komunity, se zaměřuje na měřitelnou výměnu hodnot, kde se sledují cíle korporace a zároveň 

jsou zahrnuty prvky filantropie. Cause Related Marketing je průsečíkem filantropie a 

sponzorování. V Cause Related Marketingu je kladen důraz na výměnu hodnot, jak vztahy 

s neziskovými organizacemi a neziskové aktivity mohou firmám pomoci dosáhnout 

marketingových a obchodních cílů s přímou vazbou na poskytování filantropických služeb, 

které zvýhodňují misi organizace. Osobní zájmy jsou kombinovány s altruismem, marketing 

je kombinován se společenskou odpovědností firmy. Graficky lze tento vztah znázornit 

následovně.  

 

                                                                                                                                                         
9 The Cause-Marketing Movement, http://media.wiley.com/product_data/excerpt/09/04717175/0471717509.pdf 
(27.4.2008)  
10 The Cause-Marketing Movement, 
http://media.wiley.com/product_data/excerpt/09/04717175/0471717509.pdf, (27.4.2008)  
 
11 The Cause-Marketing Movement, 
http://media.wiley.com/product_data/excerpt/09/04717175/0471717509.pdf, (27.4.2008)  
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Obrázek 2: Vztah filantropie, Cause Related Marketingu a sponzorování 

   

(Zdroj: The Cause-Marketing Movement. 2006: 9)  

 

   V současném pojetí si Cause Related Marketing (CRM) můžeme definovat jako komerční 

aktivitu, prostřednictvím které byznys a charita formují vzájemné partnerství k vytvoření 

image, produktu nebo služby pro trh, které přináší vzájemné benefity pro obě zúčastněné 

strany (Adkins, S. 1999). Cause Related Marketing je příkladem scénáře win-win-win, kdy 

z tohoto nástroje profitují jak charita (konkrétní řešený případ), tak byznys (firma), tak také 

zákazníci a další stakeholdeři12. Tento vzájemný profit je pravou podstatou Cause Related 

Marketingu.  

   CRM je úzce spjat se sociální odpovědností firem, která je ve vztahu k CRM definována 

jako uvědomění si toho, že firmy mají odpovědnost k mnoha skupinám stakeholderů, které 

zahrnují: zákazníky, zaměstnance, dodavatele, odběratele, akcionáře, politickou arénu, 

širokou veřejnost a prostředí, v němž firma působí. Jelikož se v současnosti setkáváme 

s rostoucí propastí mezi potřebami společnosti a schopností vlády poskytovat naplnění těchto 

potřeb a financovat je, vzniká prostor pro další subjekty, než je stát a neziskový sektor. 

V takovém prostředí využívají své příležitosti firmy, které pomocí nástroje CRM naplňují 

alespoň částečně některé z potřeb společnosti, i když samozřejmě nemohou naplnit všechny a 

                                                 
12 Bližší objasnění tohoto pojmu v kapitole 3.2 Okruh 2: Corporate governance a správa. 
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společnost by to od nich ani neměla očekávat. I tak se CRM stává mocným nástrojem k řešení 

potřeb společnosti (komunity).  

   Firmy a manažeři jsou schopni vycítit, kdy je jejich příležitost a v čem spočívá. Dnes je pro 

ně tato příležitost v CRM. Jak uvádí Sue Adkins, stále více si lidé z byznysu uvědomují, že 

prosperita jejich firem je přímo spojena s prosperitou celé komunity. Protože komunita je 

zdrojem jejich zákazníků, zaměstnanců, dodavatelů a také sdílených vlastníků a investorů 

(Akdins, S. 1999). Je tedy ve vlastním zájmu společností, aby o prostředí, ve kterém se 

pohybují, pečovaly a CRM je vhodnou péčí, která navíc přináší oboustranný zisk. Sue Adkins 

tento zisk přirovnává ke kyslíku, jídlu, vodě a krvi potřebné pro tělo. Nejsou to hlavní cíle 

zájmu našeho života, ale bez nich se žít nedá (Adkins, S. 1999).  

 

   Cause Related Marketing je v úzkém vztahu k marketingu firem, tzn. komunikačnímu 

nástroji a strategii firmy.13 CRM poskytuje vůči klasickému marketingu příležitost pro emoční 

a racionální zapojení skupin stakeholderů, což je klíčovou strategií do budoucna, jelikož již 

dnes obyčejná reklama a propagace, komunikující pouze vlastnosti výrobku, není dostačující. 

V dnešní době, kdy nás značky a byznys ovlivňují každý den, stále více zákazníků 

(stakeholderů) očekává od firem čestný a etický přístup a stále více zákazníků podrobuje 

firmy kontrole. Čím větší bude očekávání zákazníků, tím větší bude kontrola z jejich strany 

(Adkins, S. 1999). Proto samotná komunikace firem musí být čestná, etická a musí přinášet 

přidanou hodnotu. Marketingu nejde o to, aby si zákazník koupil výrobek jen jednou, ale chce 

si k němu vytvořit vztah, který ho přiměje výrobek kupovat opakovaně. Vhodným nástrojem 

takového přístupu je Cause Related Marketing, který se protíná s marketingem, filantropií, 

obchodními záležitostmi a společenským investováním do komunity (společnosti). 

Dohromady tvoří stakeholdery požadovanou sociální odpovědnost firmy.  

                                                 
13 Marketing jako takový přibližuji v kapitole 3.2.1 Marketing: marketingový mix a marketingová komunikace.  
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Obrázek 3: Matice sociální odpovědnosti firem s komponenty CRM, filantropií, 

marketingem, společenským investováním do komunity 

 

(Zdroj: Adkins, S. 1999: 49)  

Z obrázku 3 můžeme vidět, jak je CRM úzce spojen se všemi oblastmi výše popsanými. 

Komunikační nástroje samotné marketingové komunikace si ještě ukážeme, nicméně již nyní 

si znázorníme jejich provázanost s Cause Related Marketingem. 

 

Obrázek 4: Vztah Cause Related Marketingu k ostatním marketingovým nástrojům 
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(Zdroj: CD vydané Fórem dárců)  

 

Tak jako používá marketingová komunikace 4P složek v rámci marketingového mixu pro 

kvalitní komunikaci, tak hnutí Business in the Community vytvořilo 7P pro zahrnutí byznysu 

do komunity, spojené s investicí do ní. Jsou to nástroje a strategie úspěšného CRM: 

� Power (síla) – síla firemní nebo produktové reputace a schopnost zapojit ostatní, aby 

podporovali dobrou věc a participovali na ní; 

� People (lidé) – použít potencionální armádu dobrovolníků z řad zaměstnanců; 

� Promotions (promoce) – marketingové promoce a strategie využít k působení firemní 

podpory, ke zvýšení fondů a zdrojů a zahrnout i ostatní k přijetí závazku odpovědnosti 

za komunitu; 

� Purchasing (místo prodeje) – využít pro CRM obchodní síť společnosti; 

� Profits (zisk) – získat peníze; 

� Product (produkt) -  dárek jako pozornost; 

� Premises (prostory) – věnovat vybavení a poskytovat prostory pro dobrou věc 

(Adkins, S. 1999). 

Aby byla CRM kampaň úspěšná a nástroje, které má k dispozici, účinně a efektivně použity, 

musí být promyšlená, dobře naplánovaná, propracovaná, s dlouhodobějším záměrem. Pokud 

má všechny tyto vlastnosti, můžeme se těšit z jejího pozitivního účinku. 

 

3.1.2 Firemní filantropie 

   Než se dostaneme k samotnému Cause Related Marketingu (CRM), je důležité se seznámit 

s pojmem filantropie, který je základním stavebním kamenem CRM. Pojem filantropie má 

svůj původ v řečtině, ve slovech philein (láska) a anthropos (člověk), můžeme ho tedy přeložit 

jako „Láska člověka“14 nebo lépe řečeno „Láska k člověku“. Filantropii lze v obecnější rovině 

chápat jako altruistické jednání ve prospěch druhých, které směřuje k veřejnému dobru a ke 

zlepšování kvality života. Jde o souhrn činností a chování, které vedou k vědomé podpoře 

druhých osob (jednotlivců, skupin, organizací). Filantropie se pokouší řešit problémy slabších 

či handicapovaných v širších souvislostech, koncepčně a má tendenci se organizovat do 

celého systému péče o tyto problematické skupiny. Nejčastějšími projevy filantropie je 

darování finančních i nefinančních darů, případně materiálních i nemateriálních darů. 
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Filantropie v tradičním slova smyslu chápe darování jako věnování k jasně definovanému a 

specifikovanému účelu a je poskytováno s cílem rozpoznatelné změny v sociálních 

podmínkách. To většinou vyžaduje rozsáhlé darování a finanční podporu po delší čas.15     

   Dnes se můžeme stále častěji setkat s tzv. firemní filantropií a společenskou angažovaností 

firem. Firmy se angažují ve veřejně prospěšných projektech s cílem prosazovat obecné blaho 

v celé společnosti či konkrétní komunitě. Tyto aktivity jsou nad rámec komerční činnosti a 

jsou často realizovány společně s neziskovým sektorem. Můžeme se také setkat s pojmem 

firemní občanství, který vychází z myšlenky, že firmy jsou taktéž „občany“ společnosti a mají 

tudíž za ní odpovědnost (Bartošová, Z. a kol. 2006). Celosvětově je na firmy kladen 

požadavek rozšíření své role z „tvůrců zisku“ na „spolutvůrce hodnot“ a pozornost už není 

soustředěna pouze na nadnárodní korporace, ale i na národní a regionální úroveň (Bartošová, 

Z. In Kolektiv autorů. 2005).  

   Přiblížíme si nyní, jaké nástroje používá firemní filantropie. Nejčastějším způsobem 

poskytování dárcovství je peněžní dárcovství. Pod něj můžeme zahrnout přímou podporu 

prostřednictvím finančního nebo věcného daru, která může být jednorázová nebo 

dlouhodobější, přičemž dlouhodobější podpora je výhodnější jak pro příjemce podpory, tak 

také pro firmu, jak si ukážeme dále. Dalším nástrojem je sbírka mezi zaměstnanci a 

matchingový fond, které organizuje přímo firma nebo samotní její zaměstnanci. „Matching“ je 

princip, kdy firma navýší (zdvojnásobí, ztrojnásobí,…) prostředky získané mezi zaměstnanci. 

Oblíbeným nástrojem, který spadá do této kategorie, je tzv. payroll giving, což znamená 

dárcovství strháváním ze mzdy zaměstnanci16, které může být v kombinaci již se zmíněným 

matchingem. Firemní nadace nebo firemní nadační fond jsou zakládány firmou pro své 

dlouhodobé dárcovské programy jako samostatné právní subjekty. V České republice fungují 

tak, že získávají prostředky od mateřské společnosti a ty pak rozdělují na veřejné projekty. 

Mohou být i případy, kdy tyto firemní nadace získávají zdroje i od jiných firem, pořádají 

veřejné sbírky apod. Firmy mohou také pořádat charitativní aukce a výstavy pro zaměstnance, 

obchodní partnery, zákazníky a získaný finanční výtěžek pak daruje na dobročinné účely.  

   Další skupinou nástrojů firemní filantropie je nepeněžní dárcovství, kdy firmy poskytují 

podporu prostřednictvím vlastního majetku a výrobků. Do této kategorie spadá školení, 

vzdělávání a odborná pomoc, které mohou přispět k rozvoji veřejně prospěšných činností, kdy 

firma poskytuje své know-how, vzdělávací okruhy, softwary apod. Dalším typem je 

                                                                                                                                                         
14 Wikipedia, http://cs.wikipedia.org/wiki/Filantropie, (27.4.2008) 
15 Wikipedia, http://en.wikipedia.org/wiki/Philantropy, (27.4.2008) 
16 Výhodou pro zaměstnance je, že si mohou o částky odečtené z platu odečíst také ze základu pro výpočet daně. 
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poskytnutí zázemí neziskové organizaci. Firma poskytuje vše, co je potřebné k fungování, jako 

jsou prostory, hrazení nájemného, zapůjčení techniky, poskytování prezentačních a 

reklamních ploch, distribuční síť atd. Firemní dobrovolnictví pro neziskové organizace je 

taktéž vhodnou pomocí skrze znalosti a dovednosti zaměstnanců firmy. Firemní 

dobrovolnictví může vést ke zlepšení spolupráce s místní komunitou a neziskovým sektorem, 

prostřednictvím pomocných prací (pomoc s dětmi, starými lidmi atd.) nebo odborným 

poradenstvím (vytvoření internetových stránek, pomoc s propagací veřejně prospěšného 

projektu, ...). V zahraničí je v rámci firemního dobrovolnictví používán tzv. secondement, kdy 

firma dočasně (alespoň na šest měsíců) přidělí svého pracovníka na práci do neziskové 

organizace. Nezisková organizace tak získává kvalifikovanou pracovní sílu zdarma a firma 

zkušenosti s veřejným sektorem. Posledním typem nepeněžního dárcovství je účast ve 

správních radách a grantových komisích neziskových organizací. Zástupci firmy přinášejí do 

neziskové organizace nový úhel pohledu, specifický pro soukromou oblast.    

   Firemní filantropie je ve světě stále rozšířenějším fenoménem. Česká republika se po vstupu 

do Evropské unie k tomuto trendu postupně přidává. Z výzkumu firemního dárcovství, 

realizovaného občanským sdružením Fórum dárců a Agnes v roce 200417, vyplynulo, že 67 

%18 firem se věnuje dárcovství, z toho 25 % se věnuje pouze dárcovství, 19 % pouze 

sponzorování a celých 42 % se věnuje dárcovství i sponzoringu19 (viz. obrázek 5). 

                                                 
17 Sběr dat provedla agentura Median. 
18 Výzkumu se zúčastnilo 577 firem České republiky. 
19 Blíže o dárcovství a sponzoringu v následující  kapitole 3.1.2 



 

34 
 

 

Obrázek 5: Dárcovství a sponzoring firem v České republice  

Vaše firma se věnuje: 

 

(Zdroj: Kolektiv autorů, 2005: 36)  

Z výzkumu dále vyplývá, že nejčastěji firmy podporují volný čas, amatérský sport, 

humanitární a sociální oblast. Nejméně podporovanými oblastmi jsou výzkum, lidská práva a 

veřejná politika (Kolektiv autorů, 2005: 36). Bohužel, z prezentovaných výsledků není patrné, 

jaký podíl firem, angažujících se ve firemní filantropii, jsou národní české firmy a jaké 

nadnárodní korporace. Nadnárodní korporace své firemní dárcovství často uplatňují ve více 

zemích a vybírají si určitý okruh témat, který je pro všechny země stejný.  

   Firemní filantropie často nezůstává pouze u darování a sponzorování, ale jde dále a spojuje 

filantropický přístup s komerčními aktivitami. Mezi ně patří nové produkty s využitím 

stávajících technologií, které usnadňují podporu veřejně prospěšné činnosti, která je pro 

neziskové organizace osvobozena od poplatků. Jako příklad si můžeme uvést velmi rozšířený 

projekt DMS, tzv. dárcovských SMS, který vznikl ve spolupráci občanského sdružení Fórum 

dárců a mobilních operátorů, kteří poskytli své technologie ke spolufinancování neziskového 

sektoru jednotlivci prostřednictvím SMS zpráv (Bartošová, Z. a kol. 2006). Dalším spojením 

filantropie a komerčních aktivit je Cause Related Marketing, což je klíčové téma této 

diplomové práce. Podrobněji se jím budu zabývat v následujících kapitolách tohoto okruhu. 
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3.1.3 Poskytování darů a sponzorování z právního a daňového 

hlediska v České republice 

   Než se ale dostaneme k samotnému Cause Related Marektingu, podíváme se podrobněji na 

definice a právní aspekty darování a sponzorování, jelikož tyto aktivity jsou nejčastějšími 

nástroji jak firemní filantropie, tak Cause Related Marketingu. Zejména daňové aspekty nám 

pomohou pochopit, proč firmy pomocí těchto nástrojů přispívají na financování veřejných a 

sociálních programů.20   

    Darem se rozumí bezplatný převod majetku realizovaný na základě darovací smlouvy. 

Darovací smlouva musí být písemná, je-li předmětem daru nemovitost a u movité věci, 

nedojde-li k odevzdání a převzetí věci při darování.21
 Tato smlouva nevyžaduje od protistrany 

(neziskové organizace) protiplnění, je poskytován opravdu zdarma. Darem mohou být 

peněžní prostředky (finanční dar), movitá věc (věcný dar), nemovitost (věcný dar, písemná 

smlouva) nebo jiný majetkový prospěch (majetková autorská práva). Dárce dar přenechává 

obdarovanému a obdarovaný dar přijímá. Dar lze účelově vázat, je možné požádat o 

prokázání účelu využití daru a upozornit na případné vady daru (Štajer, L., Bicková, D. 2007). 

   Sponzorováním se rozumí příspěvek poskytnutý s cílem podporovat výrobu nebo prodej 

zboží, poskytování služeb nebo jiné výkony sponzora. Sponzorování se provádí za 

protiplnění, tedy úplatně. Protiplněním je myšleno uvedení názvu sponzora v materiálech 

sponzorovaného (nabyvatele) nebo například prezentací sponzora na tiskové konferenci a 

podobných událostech. Mezi způsoby sponzorování se řadí reklamní smlouva a smlouva o 

poskytnutí sponzorského příspěvku. 

   Darování a sponzorování se v praxi často zaměňuje, mezi hlavní rozdíly tedy patří, že dar je 

poskytován bezplatně, bez protiplnění. Sponzorování je příspěvek poskytnutý s cílem 

podporovat výrobu zboží, prodej zboží, poskytování služeb a jiné produkty sponzora. Tento 

příspěvek je za účelem propagace např. obchodní firmy, loga, ochranné známky, sponzora, 

služeb sponzora apod., a co je důležité, za účelem získání dobrého jména, tzv. goodwillu.  

   Dar i sponzoring musí být ukotveny ve smlouvě. V případě daru jde o darovací smlouvu a 

nesmí v ní chybět následující údaje: 

1. dárce – kdo dar poskytuje 

2. obdarovaný – kdo dar přijímá/komu je poskytován 

                                                 
20 Některé podklady k této kapitole jsem načerpala z prezentace právnické kanceláře KMVS, která byla 
prezentována při příležitosti semináře občanského sdružení Fóra dárců na téma Právní úprava a poskytování 
darů, dne 18.7.2007.  
21 Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, 
http://business.center.cz/business/pravo/zakony/obcanzak/cast8h3.aspx (10.5.2008)  
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3. definice daru – co dárce poskytuje obdarovanému 

4. účel daru – účel využití daru 

5. přijetí daru obdarovaným 

6. datum a podpisy 

Ve smlouvě o sponzorování nesmí chybět tyto údaje: 

1. sponzor – poskytovatel příspěvku 

2. nabyvatel – adresát příspěvku 

3. příspěvek – co je poskytováno, výše a forma poskytnutí 

4. protiplnění – závazek nabyvatele v poskytnutí protiplnění 

5. datum a podpisy 

(Štajer, L., Bicková, D. 2007) 

 

   Vymezili jsme si definic daru a sponzorování a co oba tyto pojmy obnáší. Nyní se zaměříme 

na jejich daňové aspekty. Dar může poskytnout fyzická osoba jako běžný občan i jako 

podnikatel, právnická osoba jako s.r.o., a.s., v.o.s., k.s., družstvo, občanské sdružení, politická 

strana, nadace, kraj, obec atd.  

A. Od základu daně lze odečíst hodnotu darů poskytnutých: 

- obcím, krajům, organizačním složkám státu; 

- právnickým osobám na území České republiky; 

- právnickým osobám, které jsou pořadateli veřejných sbírek; 

a to na financování: 

- vědy a vzdělání 

- výzkumných a vývojových účelů 

- kultury, školství 

- policii, požární ochranu 

- podporu a ochranu mládeže 

- ochranu zvířat a jejich zdraví 

- účely sociální, zdravotnické22 a ekologické 

- účely humanitární, charitativní, náboženské 

- účely tělovýchovné a sportovní 

- politickým stranám a politickým hnutím na jejich činnost 

                                                 
22 Jako dar na zdravotnické účely se hodnota jednoho odběru krve dárce oceňuje částkou 2000 Kč. Odběrem krve 
se rozumí: odběr krve, plasmy, krevních destiček, kostní dřeně a jiných krevních složek. 
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B. Dále lze od základu daně odečíst hodnotu daru poskytnutých fyzickým osobám 

s bydlištěm na území České republiky provozujícím: 

- školská a zdravotnická zařízení 

- zařízení na ochranu opuštěných zvířat 

- zařízení na ochranu ohrožených druhů zvířat 

na financování těchto zařízení.  

C. V neposlední řadě lze od základu daně odečíst hodnotu darů poskytnutých fyzickým 

osobám s bydlištěm na území České republiky, které jsou: 

- poživateli částečného nebo plného invalidního důchodu 

- nezletilými dětmi dlouhodobě těžce zdravotně  postiženými vyžadujícími 

mimořádnou péči 

a to na financování: 

- zdravotnických potřeb (nejvýše do částky nehrazené zdravotními pojišťovnami) 

- rehabilitačních a kompenzačních pomůcek (nejvýše do částky nehrazené příspěvkem 

ze státního rozpočtu) 

- majetek usnadňující těmto osobám vzdělání a zařazení do zaměstnání 

   Daňové zvýhodnění fyzických a právnických osob se mírně liší. U fyzických osob je možný 

odečet hodnoty daru ze základu daně, pokud celková hodnota darů v daném roce přesáhne     

2 % základu daně a činí alespoň 1 000 Kč. V takovém případě si můžeme od základu daně 

odečíst maximálně 10 % jeho hodnoty. U právnických osob lze odečíst hodnotu daru ze 

základu daně, pokud hodnota daru (jednoho nebo více) činí alespoň 2 000 Kč. Poté lze od 

základu daně odečíst maximálně 5 % jeho hodnoty (základu daně) (Zákon č. 357/1992 Sb., o 

dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí 23 a  Zákon o daních z příjmů - ZDP 

č. 586/1992 Sb.24 a Štajer, L., Bicková, D. 2007). Dárce si může snížit základ daně odečtením 

odečitatelné položky, která se sice dovozuje od velikosti daru, ale její výše nemusí být stejná 

jako dar. Pro právnickou osobu je však výhodnější zahrnout celou velikost daru. Aby 

právnická osoba mohla uplatnit odečitatelnou položku, musí mít potvrzení od obdarovaného o 

poskytnutí daru, jeho hodnotě a účelu (viz. darovací smlouva, nebo lze také použít doklad o 

převzetí daru apod.) (Bartošová, Z. a kol. 2006: 32). 

   U sponzorování jsou daňové implikace mnohem jednodušší, nerozlišujeme zde právnickou 

či fyzickou osobu. Náklady na sponzorování jsou daňově uznatelné v plné výši, tudíž 

příspěvek snižuje základ daně o celou svou hodnotu (Štajer, L., Bicková, D. 2007). 

                                                 
23 Dostupný na: http://business.center.cz/business/pravo/zakony/trojdan/cast2.aspx (10.5.2008) 
24 Dostupný na: http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xchg/cds/xsl/182_795.html (10.5.2008) 
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   Uvedli jsme si základní a důležité aspekty darování a sponzorování. Nyní nám zbývá 

odpovědět si na otázku, jak mohou firmy s využitím těchto nástrojů darovat (sponzorovat)?  

1. Přímou podporou vybrané organizaci, kdy firma poskytne dar jedné nebo několika 

neziskovým organizacím na požadovaný účel konkrétního projektu. 

2. Prostřednictvím vlastní firemní nadace nebo nadačního fondu.25 

3. Dlouhodobým partnerstvím (dlouhodobá podpora konkrétní organizace), s nimiž má 

dobré zkušenosti. Společně se podílejí na nových projektech, stejně jako na nových 

formách spolupráce. Firma může mít v tomto případě specifický zájem na podpoření 

určité oblasti zájmu nebo cílové skupiny. 

4. Společným projektem firmy a neziskové organizace, jehož příkladem je již zmiňovaný 

Cause Related Marketing nebo matchingový fond (Bartošová, Z. a kol. 2006: 14). 

  

3.1.4 Přehled výsledků výzkumů z oblasti CRM  

   Výsledky výzkumů v zahraničí i v České republice hovoří ve prospěch firem, které se 

chovají společensky odpovědně a které používají nástroj Cause Related Marketing. Podle 

studie Corner/Roper Corporate Citizenship Study z roku 2002 celých 92 % Američanů smýšlí 

o firmách, které podporují veřejně prospěšné projekty, pozitivněji. V případě, kdy je cena a 

kvalita zboží na stejné úrovni, by 84 % Američanů bylo ochotno změnit značku za tu, která 

podporuje nějakou dobrou věc (Pokorná, R. 2007). Výsledky navazující studie z roku 2007 – 

Cone 2007 Cause Evolution Study – potvrzují trend vzrůstajícího zájmu spotřebitelů o 

společenské a odpovědné chování firem. V tomto roce už je celých 87 % Američanů ochotno 

vyměnit značku za tu, která je spojena s dobrou věcí. Od roku 1993, kdy byla tato studie 

prováděna poprvé, vzrostlo toto číslo o 31 % (z původních 66 % v roce 1993).26 

   Ve Velké Británii se neustále zvyšuje zapojení zákazníků do Cause Related Marketing 

projektů. V roce 2000 to bylo 68 %, v roce 2004 už 83 %. V roce 2004 48 % z dotázaných 

zákazníků uvedlo, že díky CRM změnili značku, kupují si zboží častěji a dotazují se jak na 

produkty, tak na projekty CRM s nimi spojené (Pokorná, R. 2007). CRM neznamená pouze 

loajalitu zákazníků, ale také zaměstnanců. V roce 2006 uvedlo 92 % zaměstnanců Velké 

                                                 
25 Viz. výše 
26 Cone 2007 Cause Evolution Study, http://www.causemarketingforum.com/page.asp?ID=583, (29.4.2008)  
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Británie, že preferují pracovat pro společnost, která uplatňuje principy CRM a společensky 

odpovědné firmy.27 

 

   V České republice v posledních letech taktéž probíhají výzkumy na téma CRM, a to jak 

mezi spotřebiteli, tak mezi firmami. Co se týče spotřebitelských výzkumů, jejich výsledky 

v ČR jsou CRM též nakloněny. Dle průzkumu veřejnosti z roku 200328, realizovaného 

agenturou STEM, 92 % zákazníků bere v úvahu důležitost firemních příspěvků neziskovým 

organizacím a 66 % věří, že úspěch firmy je spojen se společenskou odpovědností firem 

(Bartošová, Z. 2006). V roce 2006 provedla agentura MEDIAN průzkum29 na téma Postoje 

veřejnosti k firemnímu dárcovství, který realizovalo Fórum dárců. Z tohoto průzkumu 

vyplynulo, že 65 % zákazníků by si koupilo raději výrobek (nebo službu), který je spojen 

s dobrou věcí. 24 % zákazníků by si tento výrobek koupilo, i kdyby byl dražší a 35 % 

zákazníků by reklamu, ve které by firma upozornila na veřejně prospěšný projekt, vnímalo 

velmi pozitivně (Bartošová, Z. 2006). Následoval výzkum z roku 2007, opět realizovaný 

Fórem dárců, který provedla společnost Factum Invenio. Výzkum přinesl tyto výsledky. 46 % 

dotázaných by si v obchodě raději koupila výrobek, který nabízí CRM projekt, před 

výrobkem, jehož cena je stejná, ale žádný filantropický program nenabízí. 90 % dotázaných, 

kteří mají zájem o projekty CRM, vyjádřilo názor, že by měl být tento program používán 

firmami více. 75 % dotázaných dále uvedlo, že by byli ochotni změnit názor na méně 

oblíbenou firmu, pokud by realizovala projekt CRM (Pokorná, R. 2007). 8 z 10 dotázaných 

respondentů si myslí, že by projekt CRM měl být nedílnou součástí podnikání firem.  Dalším 

zajímavým zjištěním je skutečnost, že téměř polovinu respondentů by znalost o odpovědném 

chování firmy a jejích aktivitách v této oblasti ovlivnila v jejich zájmu vyzkoušet výrobky a 

služby firmy.30 

 

   A jak jsou na tom firmy v ČR s používáním CRM? Z průzkumu31 na téma Společenská 

odpovědnost firem, které realizovalo Business Leaders Forum v roce 2003, vyplývá, že 64 % 

firem v ČR koncept společenské odpovědnosti (CSR) a firemního dárcovství zná, tyto 

principy uplatňují a chtějí se v daném tématu angažovat. Co se týče plánů do budoucna, firmy 

                                                 
27 CSV Make a Difference Day and Barclays, July 2006, 
http://www.bitc.org.uk/resources/statistics_and_facts/community_stats.html, (29.4.2008) 
28 Průzkumu se zúčastnilo 944 lidí starších 18 let. 
29 Průzkumu se zúčastnilo 517 respondentů ve věku 15 – 69 let. 
30 Odpovědnost firem českou veřejnost zajímá. http://www.factum.cz/tz278.html, (29.4.2008)  
31 Průzkumu se zúčastnilo 111 firem z původně oslovených 265. Průzkum probíhal dotazníkovým šetřením, 
návratnost činila 42 %, z toho 75 % firem mělo sídlo v Praze a 25 % mimo Prahu.  
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v České republice zdůrazňují uplatňování CSR interně, tzn. péče o zaměstnance a jejich 

vzdělávání. Externě chtějí firmy prosazovat především transparentnost CSR. Prohlubování 

CSR aktivit plánuje 84 % firem. Téměř všechny firmy (99 %) považují angažování firmy 

v oblasti CSR za důležité, i když na prvním místě stále zůstává zisk (Trnková, J. 2004).   

   Výsledky výzkumů nám napovídají, že potenciál pro rozvoj konceptu společenské 

odpovědnosti firem a Casue Related Marketingu zde je. Názory spotřebitelů a veřejnosti 

rozvoj těchto konceptů též podporuje a vytváří jim příznivé prostředí. I když to, co 

respondenti ve výzkumech uvádějí, nemusejí ve skutečnosti činit, tak i jen pozitivní myšlení 

v tomto směru znamená mnoho.  

 

3.1.5 Měření účinnosti Cause Related Marketingu 

   Měření účinnosti Cause Related Marketingu je pro firmu důležité z hlediska efektivity 

investovaných financí. Jedině tak firma může říci, zda jejich projekt byl kvalitně připraven, 

zrealizován a naplněn. Jedním ze způsobů měření úspěšnosti je metodika Standard 

odpovědná firma, která patří v České republice mezi nejrozšířenější. Tuto metodiku v ČR 

zavedlo Fórum dárců, které je partnerem organizace Velké Británie London Benchmarking 

Group (LBG), která tento systém měření zavedla.  

   Zakládajícími členy skupiny Standard odpovědná firma v České republice, která vznikla v 

květnu 2005, jsou firmy Citibank, a.s., ČEZ, a.s., Česká Spořitelna, a.s., Telefónica O2 Czech 

Republic (Eurotel), Johnson & Johnson, s. r.o., Philip Morris, a.s., Plzeňský Prazdroj, a.s., 

Pfizer, s.r.o., Siemens, s.r.o., Tesco Stores, a.s. V roce 2006 přistoupily firmy Česká 

rafinérská, a. s., GlaxoSmithKline, s. r. o., Provident Financial, s. r. o. a Skanska CZ, a. s.32 

Ve Velké Británii jsou zakládajícími členy BP, Grand Met, Nat West, IBM, Marks & Spencer 

a Whitbread. (Bartošová, Z. 2006)  

  

   LBG metodika Standard odpovědná firma se zaměřuje na jednotný a standardizovaný 

systém měření při vyhodnocování firemního dárcovství. Hlavní tři oblasti této metodiky jsou:  

1. Náklady na dárcovství 

2. Společenská investice 

3. Komerční aktivity firem ve společnosti  

                                                 
32 LBG, Historie projektu, http://www.standard-lbg.org/menu.php?sek=4, (2008-03-16) 
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Mezi údaje, které patří do měření Standard odpovědná firma, jsou věcné a finanční dary, 

služby a čas.  Tato data jsou následně vyhodnocována spolu s náklady na management (mzdy 

a režijní náklady zaměstnanců, kteří pracují na daném projektu Cause Related Marketingu).  

Výstupem tohoto měření je, čeho bylo v důsledku filantropických aktivit dosaženo v dané 

komunitě, cílové skupině a oblasti zájmu. Vstupy tohoto měření můžeme shrnout do 

následujících tří bodů: 

1. nárůst financí a prostředků z jiných zdrojů v souvislosti s filantropickou činností dané 

firmy, 

2. výhody, které z toho plynou pro cílovou skupinu, komunitu (např. kolika lidem 

veřejně prospěšná činnost pomohla apod.), 

3. benefity pro firmu.  

Pro měření potřebujeme čtyři základní vstupní data, která si můžeme charakterizovat 

následovně: 

� Proč? – motivace pro aktivity firem (charitativní podpora, investice do komunity, 

komerční aktivity ve společnosti); 

� Jak? – Údaje pro měření zahrnují peníze, věcné (nefinanční) dary a dárcovství času, 

tzn. dobrovolnictví a služby; 

� Co? – Témata a aktivity, které firma podporuje, např. oblasti vzdělávání, sociální a 

humanitní, životního prostředí atd.; 

� Kde? – Geografické členění podpory, např. kraj Středočeský, Praha apod. (Bartošová, 

Z. 2006: 12).  

Na základě těchto vstupních dat pak můžeme vyhodnocovat výstupní data, jako je zjišťování 

účinnosti, přínosy pro komunitu, společnost, firmu. Důležité je nezapomínat na vyhodnocení, 

jaký efekt měl projekt na zvolenou cílovou oblast projektu.  

    

   Mezi další metody, jak měřit účinnost projektů Cause Related Marketingu, patří tzv. 

Benchmarking. Jde o proces identifikace těch nejlepších, již použitých jinými organizacemi, 

postupů a učení se z nich. Hlavním krédem této metody je „učení se pomocí sdílení“. 

Benchmarking je definován jako „legální, systematický, veřejný a etický proces, který dává 

podněty k efektivní konkurenceschopnosti.“33 Orientace benchmarkingu je na vyšší 

návratnost, tedy firmy potřebují nástroj, který jim zajistí, že se budou stále zlepšovat 

v dosažení svých poslání a strategických cílů. Proto byl vytvořen model benchmarkingu, který 

                                                 
33 Friedel, L. In http://www.benchmarking.cz/o_benchmarkingu.asp, (29.4.2008)  
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má 4 kvadranty. Tento model rozděluje benchmarking do čtyř fází – do plánování, 

shromažďování dat, analýzy a zlepšení pomocí adaptace (již použitých a úspěšných metod). 

Hlavním kritériem je tedy učení se od jiných, protože nač objevovat již objevené, a navíc 

vyzkoušené.  

 

   Další rozšířenou metodou, a zároveň poslední metodou, kterou si v této práci přiblížíme, je 

metoda Key Performance Indicators (KPIs).34 Jsou to kritéria, která si firma určí pro 

sledování své společenské odpovědnosti. U kvantitativních kategorií je jejich určení poměrně 

jednoduché a jednoznačné (např. emise skleníkových plynů, množství odpadu, spotřeba vody 

apod.). Obtížnější je určení kvalitativních kategorií, jakými mohou být např. spokojenost 

zaměstnanců, růst zákaznické loajality atd. V takových případech jsou využívány rozmanité 

metody, jako jsou interní dotazníky, údaje o fluktuaci zaměstnanců, výzkumy různých 

výzkumných agentur na různá témata (např. brand performance, kdy jsou sledovány 

různorodé atributy značky nebo firmy, mezi něž patří i loajalita ke značce). V rámci projektu 

Cause Related Marketing by se nemělo zapomínat na údaje, které mohou firmám poskytnout 

neziskové organizace, se kterými projekt realizují. Mohou firmám poskytnout statistiky, čeho 

bylo v konkrétní problematice dosaženo, v čem projekt pomohl, jaké cíle byly splněny apod. 

Obecně lze říci, že využívání měření úspěšnosti projektu je neoddělitelnou součástí každého 

projektu Cause Related Marketing.    

3.1.6 Cause Related Marketing a Evropská Unie 

   Společenská odpovědnost firem a Cause Related Marketing (CRM) byly vyvinuty a 

rozvíjeny převážně ve Spojených státech amerických a v anglo-saských zemích, odkud je 

přebíraly i další země. V rámci Evropské unie se CRM těší největší pozornosti ve Velké 

Británii, kde je Cause Related Marketing rozvíjen především organizací Business in the 

Community, o které si v analýze aktérů povíme blíže. Proč se CRM ve Velké Británii daří a 

těší se podpoře? Dle Pavlíny Kalousové35 tkví úspěch v přístupu vlády, která podporuje 

dárcovství, zejména prostřednictvím „payroll giving“ (výplatních pásek). Dále propaguje 

reportování firem o společenské odpovědnosti firem, oceňuje odpovědné firmy a daňově 

zvýhodňuje investice do společenské odpovědnosti a dárcovství, kdy se daňové výhody 

z příjmu investora a daňové povinnosti firem pohybují až do výše 25 % (Kalousová, P. In 

Kolektiv autorů. 2005).  

                                                 
34 Trnková, J. In Kolektiv autorů. 2005.  
35 Výkonná ředitelka občanského sdružení Fórum dárců. 
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   Evropská Unie na zavádění standardů společensky odpovědné firmy již zareagovala a v roce 

2001 vydala Zelenou knihu (Green book on CSR)36, jež je klíčovým dokumentem také pro 

Českou republiku, kdy po vstupu do EU musela přijmout a zavádět určité standardy. Zelená 

kniha byla vytvořena Evropskou komisí v souvislosti s celosvětovou aktivitou Mezinárodní 

organizace práce (International Labor Organization, ILO) v oblasti společensky 

odpovědného chování firem. Jsou v ní shrnuty základní principy, nástroje a přístupy 

k problematice společensky odpovědných firem, které vycházejí z Lisabonské strategie 

(Kolektiv autorů. 2005).  

   V návaznosti na vznik Zelené knihy vzniklo v roce 2002 z iniciativy Evropské komise 

Fórum zájmových skupin (European Multistakeholder Forum on CSR, CSR EMS) za 

účelem sezvat všechny zainteresované aktéry a vytvořit do roku 2004 společné stanovisko 

k problematice regulace společensky odpovědného chování firem. Následovaly konference a 

tzv. kulaté stoly, které si kladly za cíl propagovat inovaci, konvergenci a transparentnost 

existujících nástrojů a metod společenské odpovědnosti firem. V roce 2004 tedy vznikla 

závěrečná zpráva37, jejíž součástí byly tři části na téma CSR: 

1. Nové potvrzení mezinárodních a Evropskou unií schválených principů, standardů a 

dohod ohledně CSR 

2. Analýza podmiňujících faktorů CSR: hnací motory, překážky a kritické faktory pro 

úspěch 

3. Iniciativy a doporučení do budoucna  

 

3.2 Okruh 2: Marketing 

   Okruh 2 nás seznámí s velmi komplexní oblastí komunikace výrobků firmami, kterou řídí 

marketing. Ten pro prodej výrobků vyvíjí stále nové techniky. My si ukážeme ty základní, 

kterými se řídí každá marketingová komunikace firem a které používá ke své komunikaci i 

Cause Related Marketing. Seznámíme se také s kritickým přístupem k marketingu a ke  

zpochybnění jeho účelu.   

                                                 
36 Zelená kniha z roku 2001 je dostupná na stránkách: 
http://europa.eu/documents/comm/green_papers/index_cs.htm#2001  
37 EMS on CSR. Final Results & Recommendations. 
http://circa.europa.eu/irc/empl/csr_eu_multi_stakeholder_forum/info/data/en/CSR%20Forum%20final%20report
.pdf (29.4.2008)  
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3.2.1 Marketing: marketingový mix a marketingová komunikace 

   Co si vlastně máme pod pojmem marketing představit? Jeho podstatou je integrovaný 

komplex činností, zaměřených na trh, pomocí mnoha koordinovaných aktivit. Dle definice 

marketing usiluje o to, „aby podnik vyráběl a prodával zboží, které zákazník bude požadovat, 

a to tím, že bere v úvahu jeho potřeby a požadavky a tomu přizpůsobuje vývoj zboží, jeho 

design, cenu, balení, formy prodeje, propagaci aj.“ (Kolektiv 2007: 8). Philip Kotler definuje 

marketing jako: „sociální a manažerský proces, skrze který jedinci i skupiny získávají, co 

potřebují a chtějí, pomocí vytváření a výměny produktů a hodnot s ostatními“ (Kotler, P. In 

Adkins, S. 1999: 45). Cílem marketingu jsou bezpochyby zisky. Zboží musí uspokojit 

zákazníky ve všech aspektech, aby svůj nákup zopakoval a byl loajální ke značce. Pokud se 

podíváme krátce do historie marketingu, zjistíme, že „první pokusy o zavádění značek 

překonávající pouhou snahu prodat zboží motivovala skutečnost, že masová produkce 

zaplavila trh uniformními a prakticky nerozlišitelnými výrobky“ (Kleinová, N. 2005: 5). 

Výrobek se tedy musel nějakým způsobem odlišit od ostatních konkurenčních výrobků. 

Pomalu ale jistě se přechází od samotné funkčnosti výrobku (např. mýdlo k umytí rukou) 

k výrobku jako identitě. Ke značce jako identitě. „Ke konci 40. let se začal šířit názor, že 

značka není jen maskot, reklamní slogan nebo obrázek na obalu výrobku, ale že značková 

identita neboli „firemní sebevědomí“, …, by neměla chybět podnikům jako celku“ (Kleinová, 

N. 2005: 7).  

 

3.2.1.1 Marketingový mix    
   Mezi klíčové pojmy marketingu patří marketingový mix. Za autora tohoto pojmu je 

považován Neil H. Borden, který ho přirovnává ke „cake mixu“, k tzv. hotové směsi na 

moučníky. Ta má dokonale vyvážený poměr jednotlivých složek a je na každém, jak si ji 

dochutí či upraví, ovšem přiměřeně, aby nenarušil vyváženost složek. Přesně tak je tomu i 

v marketingovém mixu.  

   Marketingový mix má čtyři základní složky, zkratkou označované „4P“, jejichž autorem je 

E. Jerome Mc Carthy z Minesota State University. Základní složky 4P jsou tyto: 

� Product (produkt) 

� Price (cena) 

� Place (distribuční cesty) 

� Promotion (marketingová komunikace) 
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Tyto čtyři části marketingového mixu se dočkaly propracování a vytvoření vnitřního členění, 

svého vnitřního mixu, který je následující: 

   

  

   Mezi nejdůležitější složky patří výrobní a výrobková politika. Pro firmu je zásadní, jaký 

výrobek bude vyrábět, kde a jak ho bude vyrábět, kde a jak ho bude prodávat. Dnes již firmy 

neprodávají pouze funkčnost výrobku, jak již bylo zmíněno, ale jeho přidanou hodnotu. Tibor 

Kalman38 charakterizoval měnící se roli značky následovně: „Značka měla původně 

symbolizovat kvalitu, ale dnes je dokladem společenské úrovně“ (Tibor Kalman In Kleinová, 

N. 2005: 23). 

   Další důležitou složkou je cena a cenová politika. Cenotvorbou jako takovou se budeme 

zabývat v Okruhu 5. Je důležité říci, že cena může významně usměrňovat nabídku a poptávku 

a ovlivňuje konkurenceschopnost výrobku. 

                                                 
38 Grafický návrhář, již zesnulý. 
 

Složky 4P marketingového mixu     
 
Product (produkt) 
   Produktový mix 

• Kvalita 
• Ochranná známka 
• Obal 
• Sortiment 
• Design 
• Image 
• Záruky 
• Služby 

 
   Price (cena) 
   Kontraktační mix 

• Ceníková cena (cena, která ještě není 
 určena pro koncového spotřebitele,  
ale pro obchodníka) 

• Rabat 
• Platební podmínky 
• Úvěrové podmínky 

 
   Place (distribuce) 
   Distribuční mix 

• Distribuční cesty 
• Distribuční mezičlánky 
• Distribuční systémy 
• Fyzická distribuce 

 
   Promotion (marketingová komunikace) 
   Komunikační mix 

• Reklama 
• Podpora prodeje 
• Osobní prodej 
• Public Relations 

(Zdroj: Kolektiv 2007: 95 – 96)  
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   Distribuční mix musí reflektovat vhodné distribuční cesty na daném trhu. Uskutečňuje se „s 

ohledem na charakter trhu (jeho typ, počty existujících a potencionálních zákazníků, nákupní 

zvyklosti apod.), charakter výrobků, povahu a cíle výrobního podniku nebo obchodní firmy 

(její image, velikost, finanční postavení, poskytované služby atd.) s ohledem na distribuční 

mezičlánky (jejich počet a rozmístění, vybavenost, na jejich zaměření a sortimentní skladbu 

distribuovaného zboží, další poskytované služby apod.)“ (Kolektiv 2007: 97).  

   Zapomenout nesmíme na komunikační mix, který přímo ovlivňuje spotřebitele, informuje ho 

a stimuluje k nákupu.   

    

   Jako každá teorie se i teorie marketingového mixu dočkala své kritiky a reflexe. Mezi tu 

opodstatněnou řadím reflexi Philipa Kotlera, jež je ve světě marketingu velice uznávanou 

autoritou, na kritiku 4P. Marketingovému mixu je vytýkáno, že nedostatečně zdůrazňuje 

důležité činnosti. Jsou to tyto: 

� Kritika: Kde jsou služby? To, že nezačínají na P, ještě neznamená, že je nemůžeme 

vynechat. 

Reflexe Kotlera: Služby, které poskytují např. kosmetičky, zahradníci, jsou také 

produkty. Jsou nazývány servisní produkty. Proto se můžeme setkat s tím, že někteří 

odborníci používají místo „produkt“ slovo „nabídka“. 

� Kritika: Kde je balení? Není snad balení ve spotřebitelském marketingu jedním 

z klíčových konkurenčních prvků? 

Relexe Kotlera: Balení je součástí hned prvního P, produktu. Není ho nutné uvádět 

jako samotné P. 

� Kritika: Kde je osobní prodej? Ten má pro marketing také klíčový význam. 

Reflexe Kotlera: Prodejní personál je zahrnut v posledním, propagačním P 

(Promotion) (Kotler, P. 2000: 113).  

Philip Kotler svou reflexi rozšiřuje a navrhuje přidat k marketingovému mixu další dvě P, 

jejichž význam dle něj v globálním marketingu stále roste: 

� Politics (Politika) – politické aktivity mohou mít vliv na objem prodeje. Jsou-li 

například přijaty zákony zakazující reklamu na cigarety, pravděpodobně se tento 

aspekt negativně projeví na jejich prodeji. Pokud zákony vyžadují od oceláren 

zavedení opatření a zařízení omezující vznik škodlivých zplodin, je to příležitost pro 

zvýšení prodeje těchto zařízení. „Pracovníci marketingu tedy mohou někdy chtít 

využívat lobbyistických a politických aktivit k ovlivnění tržní poptávky“ (Kotler, P. 

2000: 113).  
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� Public opinion (Veřejné mínění) – mezi veřejností se objevují nové nálady a postoje, 

které mohou zvyšovat či snižovat zájem o určité výrobky nebo služby. Ať se zájem 

snižuje nebo zvyšuje, firmy tomuto trendu nepřihlížejí nečinně a snaží se z těchto 

situací vytěžit maximum nebo zamezit dalším negativním náladám (Kotler, P. 2000).  

 

   Kotler se zabývá ještě jednou a důležitou výtkou k marketingovému mixu. Koncepci 4P se 

vytýká, že se na trh dívá jen z pohledu prodávajícího, nikoliv kupujícího. Proto Kotler staví ke 

4P paralelně 4C, která jsou zaměřená na vnímání zákazníka. 

 

4P       4C 

Product (Produkt)   Customer Value (Hodnota z hlediska zákazníka) 

Price (Cena)    Cost to the Customer (Náklady pro zákazníka) 

Place (Distribuce)   Convenience (Pohodlí) 

Promotion (Propagace)  Communication (Komunikace) 

(Kotler, P. 2000: 114)  

 

   Tento pohled umožňuje dívat se lidem z marketingu na zákazníka jako na člověka 

kupujícího nějakou hodnotu nebo řešení nějakého problému. Jak uvidíme v dalších 

kapitolách, tento přístup je z hlediska Cause Related Marketingu velice důležitý. 

3.2.1.2 Marketingová komunikace 
   Marketingová komunikace je posledním bodem 4P marketingového mixu. Marketingové 

příručky ji charakterizují jako: „každou formu komunikace, kterou používá organizace 

k informování, přesvědčování nebo ovlivňování dnešních nebo budoucích, potencionálních 

zákazníků“ (Kolektiv 2007: 163). Tato komunikace se neustále vyvíjí a s rostoucím počtem 

druhů výrobků a služeb je stále komplexnější a nachází nové komunikační kanály (proudy).  

   Do komunikačního mixu řadíme tyto základní složky: 

� Reklama 

� Podpora prodeje 

� Osobní prodej 

� Public Relations 

V poslední době se sem často řadí také: 

� Přímý marketing 
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   Reklama je neosobní forma komunikace prostřednictvím různých médií (televize, tisk, 

billboardy atd.). Přináší zákazníkovi informace o existenci produktu, o jeho výhodách a snaží 

se ho přimět ke koupi (Kolektiv 2007). Reklama může navíc vybudovat image značky, 

vytvořit preferenci a přijatelnost značky u spotřebitelů (Kotler, P. 2000). Současné trendy 

pomalu opouští tuto formu komunikace, především televizní. Na televizní reklamy se dívá 

stále méně lidí, ti mohou navíc při reklamách přepínat programy. Velké množství reklam má 

za následek, že se spotřebitel v reklamě ztratí, nevyzná se v ní. Reklamní šoty (nikoliv 

reklamní bloky) se neustále zkracují (cena médií neustále stoupá), tudíž reklamní sdělení není 

úplné a dostačující. Proto firmy, „…aby přilákaly najednou vrtkavé zákazníky, zvolily raději 

investice do akcí na podporu prodeje, například nárazových slev, dárků k nákupu, soutěží, 

inovací obchodních prostor a snižování cen. V roce 1983 utratili držitelé obchodních značek 

ve Spojených státech 70 % svého marketingového rozpočtu za reklamu a zbytek za výše 

zmíněné formy podpory prodeje. Do roku 1993 se však tento poměr obrátil. Jen 25 % bylo 

vynaloženo na reklamu a zbývajících 75 % na aktivní podporu“ (Kleinová, N. 2005: 13-14). 

Jako vhodné reklamní prostředky jsou využívány další a nové kanály, jako je venkovní 

reklama, citylighty, 3D reklama, rádio, fitness centra a mnoho dalších.   

   Podpora prodeje používá přímý stimul nebo výhodu při koupi. Stimul (výhodná cena, 

zboží zdarma, spotřebitelské soutěže, dárky, kupóny apod.) musí působit intenzivně, pokud 

možno okamžitě, většinou má krátkodobou účinnost, nicméně efektivní. Takových akcí ale 

nesmí být příliš mnoho a příliš často, nebo se může stát, že zákazník přestane kupovat 

výrobek za běžnou cenu a čeká na období výhodné nabídky, nebo ho začne zajímat samotná 

podpora prodeje, než-li kupovaný produkt, nebo může dokonce vyvolat pocit nízké ceny 

rovná se kvality výrobku (Kolektiv 2007).  

   Osobní prodej je přímou komunikací a pěstováním obchodního vztahu s cílem prodat 

výrobek nebo službu. Dalším důležitým cílem je vytvářet dlouhodobě pozitivní vztah mezi 

prodávajícím a kupujícím (Kolektiv 2007). Předností osobního prodeje je osobní kontakt se 

zákazníkem. Zvláště v případě, kdy jsou produkty podobné konkurenci, respektive je jich na 

trhu velké množství a velký výběr, hraje prodejce důležitou roli. Je to právě on, kdo dokáže 

produkt odlišit od konkurence.  

   Public relations se dle skript Základy marketingu definují jako činnost, „jejímž smyslem a 

cílem musí být vytvoření kladných představ o organizaci a spoluvytváření podmínek pro 

realizaci jejích cílů“ (Kolektiv, 2007: 178). Organizace se pomocí Public Relations snaží 

vytvářet dobré vztahy s veřejností, reprezentované jak občany, tak i veřejnou správou. Jde o 

vytvoření kladné představy o podniku, o budování důvěryhodnosti. Public Relations 
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neformulují přímou nabídku ke koupi, ale zaměřují se na mentální sféru, poskytnutí 

informací, dlouhodobou působnost, budování loajality a hledání spojenců na určitý projekt 

(Kolektiv 2007). Důležitým aspektem Public Relations jsou jeho aktivity zaměřené nejen na 

marketingové úrovni, ale také na úrovni finanční, zaměstnanecké, vládní a dalších. „Většina 

výdajů na Public Relations tvoří opodstatněné investice, jejichž účelem je vytvořit pozitivní 

image podniku a rozšířit jej na cílovém trhu“ (Kotler, P. 2000: 129).  Philip Kotler popisuje 

Public Relations jako soubor nástrojů, které klasifikuje pod akronymem PENCILS: 

P = publications (publikace) – časopisy, výroční zprávy, brožury atd. 

E = events (veřejné akce) – sponzorování uměleckých, sportovních a jiných akcí nebo 

výstav 

N = news (novinky) – příznivé zprávy o podniku, jeho zaměstnancích a produktech 

C = community involvement activities (angažovanost pro komunitu) – vynakládání 

času a peněz pro potřeby místní komunity 

I = identity media (nosiče a projevy vlastní identity) – vizitky, sjednocená komunikace 

navenek, pravidla oblékání apod. 

L = lobbying activity (lobbyistické aktivity) – snaha o prosazení příznivých nebo 

zablokování nepříznivých legislativních a regulačních opatření 

S = social resnposibilty activities (aktivity sociální odpovědnosti) – budování dobré 

pověsti v oblasti podnikové sociální odpovědnosti (Kotler, P. 2000: 128 – 129).  

     Philip Kotler svou definicí Public Relations významně zasahuje do oblasti Cause Related 

Marketingu. Angažovanost v komunitě, lobbying ve veřejné sféře, sociální odpovědnost, to 

vše jsou významné aspekty Cause Related Marketingu. Jak jsme si již uvedli, byl to právě 

Philip Kotler, kdo přišel s pojmem Sociální marketing (jak je někdy překládán Cause Related 

Marketing).  

    Přímý marketing je definován jako „interaktivní marketingový systém, který používá 

jedno nebo více reklamních médií pro vytváření měřitelné odezvy nebo transakce 

v jakémkoliv místě“ (Kolektiv, 2007: 182). Ze samotné definice není příliš zjevné, co přímý 

marketing vlastně obnáší. Jeho výhodou je především osobní oslovení spotřebitele a nabídka 

speciálních výhod pro určitou cílovou skupinu. K tomu se využívá katalogový marketing 

(spotřebitel získá katalog poštou nebo elektronicky), zásilkový prodej a telemarketing. 

V současné době se stále více používá tzv. direct marketing, a to především díky rostoucím 

elektronickým databázím firem. Z této databáze se vybírá cílová skupina (může to být jen část 

databáze, nebo celá databáze), které je zasílán, elektronicky nebo poštou, tzv. newsletter 
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(novinky ve firmě, v produktech), často spojen se soutěží nebo slevovými kupony na nákup 

zboží apod.   

 

    Společnost, trh, spotřebitelé, komunikační kanály, komunikační technologie, to vše se 

v čase neustále vyvíjí a mění. Teorie marketingové komunikace jsou rok od svého vydání opět 

zastaralé, opět se na trhu najdou novinky, v nichž je komunikační potenciál pro firmy. 

V rámci mé praxe v mezinárodní korporaci Unilever jsem se měla možnost setkat 

s vyvíjejícími se komunikačními nástroji a kanály. Využití klasických masových médií není 

v dnešní době dostačující. Proto dnes společnosti, jako je například Unilever, přecházejí 

k plánům tzv. 360°°°° komunikaci. Ta v sobě slučuje jak nadlinkovou komunikaci, tzv. ATL 

(Above the Line), která využívá masových médií jako je televize, tisk, billboardy a stále nové 

a nové nosiče a podlinkovou komunikaci, tzv. BTL (Bellow the Line), která využívá především 

komunikaci na obchodech, v místě nákupu a všech jejích možností využití. K efektivní a 

úspěšné komunikaci je zapotřebí harmonizovat obě sféry, nadlinkovou a podlinkovou 

komunikaci, aby vytvářela jednu komunikační linii a byla na trhu úspěšná. Pro lepší představu 

o 360°°°° komunikaci si ukážeme její model. 

 

Obrázek 6:  360°°°° marketingová komunikace 

 

 

(Zdroj: Materiály společnosti Unilever)  
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   Z obrázku 6 je patrné, jak komplexní musí marketingová komunikace být, aby byla úspěšná. 

Kolik lidského potenciálu a finančních zdrojů do ní musí být vloženo. V Cause Related 

Marketingu je firmami tato komunikační strategie též používána, s menšími či většími 

odchylkami. Neziskové organizace možností takové komunikace nedisponují (respektive 

kvalifikovanými manažery, kteří by dokázali takovou komunikaci vymyslet a zrealizovat), 

aby rozšířily svou myšlenku či projekt. Pokud se ale spojí s korporací, která tuto komunikaci 

používá a v rámci projektu Cause Related Marketingu ji též použije, znamená to pro 

neziskové organizace velký přínos. Tento přínos spočívá nejen v rozšíření problematiky, 

kterou se nezisková organizace zabývá, k širší veřejnosti, ale také k získání vyšších 

prostředků (ať už finančních či nefinančních) k jejímu řešení. 

3.2.2 Kritika marketingu z pohledu neoklasické ekonomie 

   Samotná koncepce a používání marketingu je předmětem kritiky neoklasické ekonomie. Dle 

ní marketing narušuje rovnovážný stav nabídky a poptávky tím, že nabídková strana aktivně 

ovlivňuje poptávku vytvářením a prezentací nabídky, a to velmi dravým způsobem. Cenová 

konkurence, vytvářená při prezentaci nabídky, tento stav rovnováhy také významně narušuje.  

   Marketing je dále kritizován za neadekvátní a zbytečné vynakládání prostředků na reklamu. 

Jak uvidíme v dalších kapitolách, rozpočty na marketingové náklady firem neustále rostou, a 

to i díky přesunu výroby stále směrem na Východ, což má za následek její zlevňování a 

vzniká zde prostor pro využití ušetřených peněz na jinou oblast, kterou je právě marketing. 

   Marketingová komunikace vytváří umělé potřeby výrobků, které ve skutečnosti nejsou 

potřebné. Obraz výrobků, který nám firmy nabízí, jsou dnes spojeny s určitou image, kterou si 

zákazník kupuje. Účel použití samotného výrobku je odsouván do pozadí. Vyvstává zde tedy 

otázka, co a proč vlastně kupujeme, když nám primárně nejde o užitečnost výrobku? Nebo 

když je jeho užitečnost zpochybnitelná? Navíc, marketing nám může nabízet výrobky, které 

jsou škodlivé a nekvalitní, ale díky marketingové komunikaci můžeme tento aspekt 

opomenout. 

   Můžeme očekávat, že Cause Related Marketing, který ve své komunikaci a šíři záběru 

postupuje ještě dál než klasický marketing, bude předmětem kritiky velmi záhy, jakmile širší 

veřejnost objeví jeho skryté důsledky a stane se tak předmětem veřejné diskuze a kritiky.   
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3.3 Okruh 3: Corporate governance 

   V Okruhu Corporate Governance se seznámíme s řízením korporací se všemi jeho aspekty. 

Selhání řízení může mít negativní vliv na chod celé firmy, ale může mít také negativní 

důsledky pro společnost, ve které firma působí. Příčiny tohoto selhání mohou být různé, často 

je ale spjato s nevyváženou maximalizací zisku na úkor druhých, a to i v rámci firmy (nový 

fenomén nazvaný Snakes in Suits – Hadi v obleku). Selhání je také často výsledkem oddálení 

vlastníků firmy od vedení firmy, kdy se obě strany zříkají odpovědnosti za jednání firmy.  

   S Corporate Governance je úzce spojena otázka etiky a morálky managementu firmy. 

Společenská odpovědnost firem, po které volá veřejnost po mnoha skandálech se selháním 

řízení společností, je s etikou a morálkou úzce spojeno. Pokud společenská odpovědnost 

zůstane pouze v písemný dokumentech firem a ústních projevech jejich zástupců, pak je 

chyba opět v řízení firem a v lidech, kteří řídící funkce zastávají.  

3.3.1 Správa a řízení korporací 

   Corporate governance39 představuje systém vedení a kontroly společnosti (firmy). Tento 

systém definuje distribuci práv a povinností mezi zainteresovanými stranami společnosti, 

mezi něž patří akcionáři, výkonný management, statutární orgány, zaměstnanci a zákazníci a 

mnoho dalších. Právní a exekutivní metody a postupy udržují vyvážený vztah mezi 

společností a dalšími osobami, jež tvoří veřejně obchodovatelnou společnost.40 Detailnější 

definici corporate governance nám podává Gabrielle O´Donovan, který ji charakterizuje 

následovně. Corporate governance je vnitřní systém zahrnující politiku, procesy a lidi, kteří 

slouží potřebám akcionářů a dalších stakeholderů41, pomocí řízení a kontroly aktivit 

managementu s dobrým obchodním důvtipem, objektivitou a integritou. Corporate 

governance reflektuje externí tržní požadavky a legislativu, spolu s kulturou, které 

zabezpečují vyváženou politiku a procesy. Vnímaná kvalita corporate governance určité 

společnosti může ovlivnit její cenu akcií stejně jako cenu rostoucího kapitálu. Kvalita je 

determinována finančními trhy, legislativou a dalším externím působením trhů, společně 

s interním organizačním prostředím – jak jsou politiky a procesy ve společnosti 

implementovány a jak jsou zaměstnanci řízeni.42  

                                                 
39 Do českého jazyka můžeme přeložit jako řízení společnosti. 
40 Wikipedia, http://cs.wikipedia.org/wiki/Corporate_governance, (19.4.2008) 
41 Jako stakeholdeři jsou označováni všechny osoby či skupiny osob, které mají vliv na chod firmy . akcionáři, 
obchodní partneři, zákazníci, zaměstnanci, instituce státní správy, zájmové skupiny, média, odbory. 
42 Wikipedia, http://en.wikipedia.org/wiki/Corporate_governance, (19.4.2008) 
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   V souvislosti s corporate governance bylo vymyšleno hned několik teorií, pro tuto práci je 

nejpřijatelnější teorie principal - agent (volně přeloženo jako vlastník firmy – jednatel firmy). 

Tato teorie definuje vztah vlastníka firmy (principal), který deleguje práci na jiné, na agenty 

(manažery apod.). Tento vztah sebou nese velké nevýhody pro vlastníka firmy, protože 

jednatel firmy (manažer) může sledovat při řízení podniku své zájmy, nikoliv zájmy podniku. 

Manažer tak může zneužít moci nad podnikem, která mu byla svěřena, a jednat velmi 

riskantně, za což ale není odpovědný. Důkazy, že tato teorie má své opodstatnění, nám 

mnohokrát ukázalo 20. století a řízení podniků i vlád v USA a UK. Monks uvádí, že právě 20. 

století sebou neslo oslabení kontroly vlastníků firem, což vedlo k dnešní situaci institucí a 

k rozptýlení vlastnictví, které nazývá vlastnictví bez moci (Monks. In. Mallin, Ch. 2007: 14). 

Takové situace využívají ve svůj prospěch lidé, které Paul Babiak a Robert D. Hare nazývají 

ve stejnojmenné knize Snakes in suits (volně přeloženo jako Hadi v obleku), s podtitulem 

When Psychopats go to Work (Když psychopati chodí do práce). Ve světě byznysu naneštěstí 

existují lidé, kteří si dovolí zneužít svých odpovědností manažera (vůdce, leadera) a výhod 

moci k potlačení smyslu morálky a zneužijí těchto atributů ve svůj prospěch, jelikož mají 

neomezený přístup k moci a zdrojům, které mají za následek erozi etických standardů a 

hodnot takových lidí (Hare, R. Babiak, P. 2006). Existují jedinci, kteří mají přímo destruktivní 

vliv na firmy (ale také třeba na státní instituce). Takoví jedinci představují osobnosti, které 

mají kořeny v neuspořádaných lžích, manipulacích, podvodech, egocentričnosti, lhostejnosti a 

dalších ničivých charakteristikách. Literaturou psychiatrie jsou označováni za psychopaty. Na 

první pohled a dojem však u těchto lidí často vůbec nepoznáme, co jsou vlastně zač. Naopak, 

tito lidé mohou na pohovorech vystupovat a vypadat jako talentované, charizmatické a 

okouzlující osobnosti. Mají všechny vlastnosti, které jsou požadované u schopných manažerů, 

na které jsou kladeny vysoké nároky. Co těmto lidem také nahrává, jsou byrokratické systémy 

a složité komplexní systémová řešení firem (i institucí), které zpomalují veškeré procesy. 

Psychopati vynikají v tom, že se nedrží pravidel a předpisů a jsou schopni tyto procesy 

urychlovat, obcházet a tím zrychlovat výstupy firmy (instituce) (Hare, R. Babiak, P. 2006). 

Psychopatičtí manažeři tak mohou stát za kolapsy velkých společností, které měly podle Ch. 

Mallin nepříznivý vliv na mnoho lidí: na akcionáře, kteří zredukovali své investice; na 

zaměstnance, kteří ztratili svou práci; na dodavatele zboží a služeb, kteří přišli o tržby; na 

lokální i mezinárodní komunity (Mallin, Ch. 2007). Nedostatečné corporate governance mělo 

za následek takovéto kolapsy. Vyvstala tedy otázka, jak zabezpečit, aby se podobné kolapsy 

již neopakovaly a byla obnovena důvěra stakeholderů.   



 

54 
 

   Příkladem takového selhání, zapříčiněné špatným řízením a možná i psychopatem v obleku, 

je skandál typu americké společnosti Enron. Její vedení bez souhlasu akcionářů provedlo řadu 

nelegálních operací, které nebyly zaznamenávány v účetnictví. V prosinci roku 2000 tak 

patřila společnost Enron mezi deset nejlépe profitujících firem ve Spojených státech. 

V prosinci roku 2001 však tato společnost zbankrotovala (Malline, Ch. 2007). Jednalo se o 

převody majetku na neexistující společnosti, zatajování ztrátových operací a manipulaci 

s účetními údaji. Po mnoho let tak Enron vykazoval vysoké zisky, aniž by společnost opravdu 

dosahovala pozitivních ekonomických výsledků a v důsledku toho nakonec po odhalení 

skutečného stavu věcí zbankrotovala. Tisíce jejích zaměstnanců přišly o práci a také o své 

penzijní úspory, které investovali do akcií Enron.43  

   Můžeme říci, že masivnější rozvoj corporate governance proběhl právě po skandálu 

společnosti Enron v roce 2001. Takové skandály neotřásly pouze nejbližším okolím 

společnosti, ale celými finančními trhy. Proto se vlády chtěly ujistit, že řízení společností 

bude transparentní, kontrolované a kontrolovatelné, vysvětlitelné a bude mít schopné vedení. 

Ch. Mallin uvádí definici corporate governance, která postihuje všechny oblasti, které se jí 

týkají: „…corporate governance se týká akcionářů a interních aspektů společnosti, jako je 

interní kontrola, a externích aspektů, jako je vztah organizace ke svým stakeholderům a 

dalším investorům. Na corporate governance je nahlíženo jako na podstatný mechanismus 

pomáhající společnosti dosáhnout jejích cílů a monitorující výkon jako klíčový element pro 

dosažení svých cílů“ (Mallin, Ch. 2007: 5). Doplňme tuto definici definicí Sira Adriana 

Cadburyho: „Corporate governance se týká dvou sfér, mezi kterými balancuje, mezi 

ekonomickými a sociálními cíly a mezi individuálními a společenskými cíly … cílem je 

vyvážit zájmy individuální, zájmy korporací a zájmy společnosti (komunity) jak nejvíce je to 

možné“ (Cadbury, A. In Mallin, Ch. 2007: 5).   

 

   V roce 1999 vydala Organizace pro ekonomickou kooperaci a rozvoj (OECD) Principy 

corporate governance. V roce 2004 je zrevidovala a uvedla do následující podoby: 

I. Zajistit základy pro efektivní rámec corporate governance 

II. Zajistit práva akcionářů a klíčové funkce vlastníků 

III. Spravedlivé zacházení s akcionáři 

IV. Role investorů v corporate governance 

V. Odhalení a transparentnost 

                                                 
43 http://csr.cir.cz/1906107/01-co-je-spolecenska-odpovednost-firem-  (7.4.2008)  
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VI. Odpovědnosti vedení společnosti 

(Mallin, Ch. 2007: 32)  

   I když není možné aplikovat všechny principy OECD na všechny podniky ve všech zemích, 

přesto mají jisté obecné charakteristiky, které by měly být dodržovány. Proč OECD dospělo 

k vytvoření těchto principů si ukážeme v následující podkapitole, kdy mnohokrát došlo 

k selhání vedení společnosti. Regulátory byly do té doby zejména občanská sdružení a 

aktivisté. 

3.3.2 Selhání corporate governance 

   Se selháním corporate governance jsme se měli možnost setkat již několikrát. Kampaně 

(nejen) aktivistů proti korporacím byly v několika případech úspěšné a bylo dosaženo 

úspěchu i v oblasti změny politiky a vedení dané společnosti. Zmíním se zde o nejznámějších 

selháních korporací. Mezi ně patří skandál společnosti Shell z roku 1995, kdy se tato 

společnost rozhodla potopit 250km od pobřeží Skotska ropnou plošinu Brent Spar, která byla 

určena k likvidaci. Díky aktivistům hnutí Greenpeace44, kteří celou záležitost medializovali, 

bylo nakonec vedení společnosti Shell pod tlakem veřejnosti donuceno svůj záměr stáhnout a 

ropnou plošinu dopravit na pevninu, kde byla ekologicky zlikvidována (rozdíl mezi likvidací 

potopením a likvidací na pevnině byl 54 milionů dolarů, ve prospěch potopení). Zhruba ve 

stejném období se společnost Shell potýkala s další aférou, tentokrát spojenou s těžbou ropy 

v Nigérii. Tento problém zasahoval dokonce do několika sfér politiky – do ekologické, 

sociální, politické, národnostní. O kmen Ogoni, který byl kvůli těžbě ropy společností Shell 

vykořisťován a utlačován, se začali zajímat aktivisté, mezi něž patřil i spisovatel a laureát 

Nobelovy ceny za mír Ken Saro-Wiwy. Aktivisté se snažili o lepší podmínky života kmene 

Ogoni a o snížení vlivu společnosti Shell na život v Nigérii. Vedení společnosti Shell mělo 

silného spojence v generálu Sani Abachovi, který neváhal pro peníze od společnosti Shell 

prolít krev kmene Ogoni a také aktivistů. Proto byl Ken Saro-Wiwy s dalšími osmi vůdci 

hnutí MOSOP (Movement for the Survival of the Ogoni Poeple) 10. května 1994 popraven. 

Jeho boj nebyl pouze bojem za ochranu životního prostředí, ale také bojem ekologickým a 

sociálním. Je obecně známo, že ve třetím světě korporace neváhají ustupovat od svých 

standardů těžby ropy kvůli snížení nákladů (Kleinová, N. 2005: 389). Výsledkem celého 

hnutí, ke kterému se přidaly i další hnutí z jiných zemí, byla revize firemní politiky a řízení 

                                                 
44 Pozn.: Hnutí Greenpeace bylo v tuto dobu na pokraji ukončení své činnosti. Díky akci proti potopení ropné 
plošiny a jeho medializaci se opět dostalo na výsluní a mohlo ve své činnosti pokračovat. (Kleinová, N. 2005)  
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společnosti Shell, propuštění lidí, kteří této politice nevyhovovali a investování do zlepšení 

životních podmínek a občanského života v Nigérii. 

   Další mezinárodní korporací, kterou zde zmíním, je McDonald´s. Roku 1986 byl skupinou 

London Greenpeace zveřejněn v Anglii pamflet „Co je u McDonald´s špatně?“ (What´s 

wrong with McDonald´s?). Tento pamflet nařkl jednu jedinou společnost z celého spektra 

sociálních i ekologických problémů: „mýcení deštného pralesa (kvůli chovu skotu), chudobu 

třetího světa (způsobenou vytlačováním domorodých rolníků z farem kvůli získání půdy pro 

pěstování exportních plodin a píce pro dobytek), kruté zacházení se zvířaty (zejména se 

skotem), produkci odpadu (obaly na jedno použití a zbytky), zdraví (smažená tučná jídla), 

špatné pracovní podmínky (nízké mzdy a potlačování odborů v sektoru maloobchodu, služeb 

a pohostinství) a vykořisťovatelskou reklamu (marketing McDonald´s zaměřený na děti)“ 

(Kleinová, N. 2005: 392). Tento pamflet se dostal před soud za pomluvu, mezi hlavními 

obžalovanými byli Helen Steelová a Dave Morris. Společnost McDonald´s nabídla Steelové a 

Morrisovi finanční sponzorský dar, pokud přestanou společnost kritizovat. Ti tuto nabídku 

veřejně odmítli. V celé aféře nešlo o samotný pamflet, ale o zákon o pomluvě, který byl 

v Anglii roku 1993 upraven tak, aby byla ochráněna práva občanů ohledně kritiky veřejných 

institucí. Podle Franny Armstrongové „nadnárodní společnosti začínají čím dál tím rychleji 

získávat větší moc než vlády a úřady – aniž by se musely někomu zodpovídat, takže by pro ně 

měla platit snad stejná pravidla. … Vzhledem k reklamním rozpočtům dosahujícím 

miliardových částek to přece nevypadá, že by se obří korporace musely dovolávat zákona, aby 

zjednaly pozornost svému stanovisku“ (Armstrong, F. In Kleinová, N. 2005: 393). Celý 

případ měl neuvěřitelných 313 soudních stání. Rozsudek z roku 1997 souhlasil v mnoha 

bodech s pamfletem, přesto Steelové a Morrisovi soud vyměřil úhradu škody. Ta byla roku 

1999 odvolacím soudem snížena a byl rozšířen souhlas s dalšími body pamfletu.  

   Oficiálně tedy Steelová a Morris prohráli, neoficiálně byli oslavováni jako vítězové a 21. 

června 1997 se konaly protestní demonstrace před restauracemi McDonald´s v mnoha zemích. 

Steelová a Morris svůj boj nevzdali a díky nim bylo odkryto mnoho oblastí fungování 

McDonald´s.     

   Další společností, která se potýkala s velkou krizí, v Severní Americe, je společnost Nike. 

Více o celé aféře uvádím v kapitole Produkční paradigma a globalizace. 

   Abychom si shrnuli oblasti zájmu u popsaných krizí corporate governance, v aféře Brent 

Spar společnosti Shell šlo o úbytek prostoru (životní prostředí), v případu McDonald´s o 

umlčování, o cenzuru ze strany nadnárodní korporace, u společnosti Nike o mizení 

pracovních míst ve Spojených státech a otroctví v zemích třetího světa.  
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   Podobné aféry, jaké jsme si nyní popsali, pomalu ale jistě donutily velké firmy k tomu, aby 

přehodnotili řízení své společnosti a dále aby začaly uznávat a používat koncept společensky 

odpovědné firmy (anglický ekvivalent je „corporate social responsibility“). Sociální rizika, 

která jsou se selháním řízení společností spojená, jsou příliš vysoká, aby byla ignorována.  

   Social Responsible Investment (SRI) neboli sociálně odpovědné investice se staly součástí 

corporate governance a to právě po selháních coporate governance, které bylo úzce spojeno 

s narušováním veřejné sféry, které jsme si výše představili. 

 

3.3.3 Management: současná odpovědnost a etika 

   Co je vlastně odpovědnost? Encyklopedie Wikipedia nám nabízí tuto definici: 

„Odpovědnost je široký právní, morální a etický pojem, který označuje ručení osoby X za 

nějakou věc či jednání Y, případně před nějakou instancí Z.“45 „Etika se zabývá tím, co je 

dobré, co je špatné, morální povinností a svědomím“ (Weihrich, H., Koontz H. 1998: 82). 

Tyto definice můžeme doplnit definicí Václava Klusoně: „Odpovědnost jednajících osob se 

však vztahuje i na následky takových činů, jimiž sice žádná právní norma porušena nebyla, 

přesto však došlo k narušení morálního řádu společnosti, některých norem morálky a pravidel 

chování“ (Klusoň, V. 2004: 34). Co je však důležité pro to, aby vůbec nemorální a neetické 

chování bylo odsouzeno, je celkový morální stav společnosti. Pokud je tento stav pokleslý, 

pak většina lidí nemorální chování neodsuzuje a nepovažuje ho za škodlivé. „V takovém 

případě nejsou neformální instituce žádnou oporou institucí formálních a princip 

odpovědnosti může být v praxi uplatňován jen velmi částečně“ (Klusoň, V. 2004: 34). 

   My se v této práci nebudeme zabývat pouze odpovědností jedince za své činy, ale také 

odpovědností jedince (či celku) za jednání, které provozuje prostřednictvím někoho nebo 

něčeho. Jde o zaměstnance a zaměstnavatele. Proč? Protože „princip odpovědnosti se vztahuje 

i na osoby, jež jednají nepřímo, prostřednictvím svých zástupců či zaměstnanců. Nejčastějším 

případem takové odpovědnosti je odpovědnost podnikatele za aktivity zaměstnanců“ (Klusoň, 

V. 2004: 35). A ne pouze za aktivity zaměstnanců, ale za aktivity celé firmy. Vlastník firmy, 

nebo i její jednatelé, hromadí majetek. Se zvyšujícím se majetkem firmy roste i její moc. A 

jak uvádí Klusoň: „Majetek propůjčuje jeho držiteli vždy určitou moc, velký majetek velkou 

moc, ne vždy viditelnou, ne snadno kontrolovatelnou. Cesty majetku k moci bývají skryté, 

nenápadné, legální i nelegální a moc takto získaná může svádět ke zneužití a 

                                                 
45 http://cs.wikipedia.org/wiki/Odpov%C4%9Bdnost (7.4.2008)  
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k nezodpovědnému jednání“ (Klusoň, V. 2004: 37). Jak jsme si již uvedli, takové prostředí je 

ideální pro psychopatické manažery.    

 

   Na manažery a vedení společnosti působí vnější prostředí – sociální, politické, etické. 

Každé toto prostředí má určité aspekty působení. „Sociální prostředí vytváří postoje, touhy, 

očekávání, stupně inteligence a vzdělání, víru a obyčeje lidí v dané sociální skupině. Politické 

a legislativní prostředí tvoří především komplex zákonů, předpisů, dále pak vládní agentury a 

jejich aktivita, která ovlivňuje v různé míře veškeré druhy podniků. … Etické prostředí – 

které by mohlo být chápáno jako prvek prostředí sociálního – zahrnuje soubor obecně 

uznávaných a realizovaných standardů osobního chování“ (Weihrich, H., Koontz H. 1998: 

69). Etika má svou obchodní podsekci, která zahrnuje očekávání společnosti, poctivou 

konkurenci, poctivou reklamu, vztah k veřejnosti, sociální odpovědnost, nároky spotřebitelů a 

chování korporací doma i v zahraničí (Weihrich, H., Koontz H. 1998). Standardy etiky 

působí, i když nejsou ustaveny v zákonech. Pokud mají působit správně a regulačně, musí být 

uznávány společností, musí je uznávat a vykonávat politická scéna. Pokud tomu tak není, 

působení etických zásad upadá.  

  Některá kritéria etiky chování manažerů byla ustavena do teorie, existují proto tři typy 

morální teorie. Teorie utility navrhuje, aby plány a činnosti společnosti byly zvažovány 

z hlediska jejich nezamýšlených důsledků. Plány a činnosti by měly přinášet užitek. Pokud je 

tento užitek převýšen negativními důsledky, výsledek není příliš příznivý. Teorie základních 

práv jednoduše říká, že všichni máme základní právo na svobodu názorů, svobodu slova a 

svobodu jednání, dokud neomezujeme svobodu druhého. Teorie práva požaduje, aby ti, kteří 

rozhodují, byli při svém jednání poctiví, spravedliví a nestranní (Weihrich, H., Koontz H. 

1998). Tyto teorie nejsou psanou normou, proto jejich dodržování a především kontrola není 

snadná. Ze své definice ale mají své opodstatnění a měli bychom je následovat. Jak toho 

docílit je úkol nesnadný, ale mohou pomoci dva faktory. Za prvé veřejná odhalení a publicita, 

za druhé zvýšený zájem dobře informované společnosti (Weihrich, H., Koontz H. 1998). Tyto 

faktory mají velkou sílu. Byli jsme svědkem případů, kdy veřejná publicita donutila 

přehodnotit společnost a management své jednání a změnit ho.      

    

   A co etika a morálka u politiků, kteří nás mají zastupovat. Při pohledu na dnešní politickou 

scénu v České republice nelze než konstatovat, že zažívá silný morální úpadek, dalo by se říci 

až propastný pád. V rámci tématu Cause Related Marketing a jeho budoucnosti bude 

nevyhnutelné, aby i politici oprášili zásady slušného chování a dodržování etického kodexu, 
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pokud chceme dosáhnout úspěšné používání Cause Related Marketingu tak, aby korporace 

nezískávaly větší vliv a moc než mají dnes. Aby nové financování veřejného sektoru 

korporacemi v rámci Cause Related Marketingu nesklouzlo k pouhému lobbyingu, korupci a 

aby cíle veřejné politiky nebyly zastíněny cíly korporací. Protože „zatímco politika se 

mravním principům vzdaluje, lidé začínají při nakupování k etice stále více přihlížet“ 

(Hertzová, N. 2003: 133). Nároky na etické chování velkých společností stále roste a 

spotřebitelé tento požadavek mohou na korporaci „vymáhat“ (nebudou kupovat výrobky této 

společnosti, budou aktivizovat bojkoty, demonstrace apod.). Proto dnes korporace stále více 

uznávají svou společenskou odpovědnost a vzrůstající význam etického chování, a proto by 

etiku a odpovědnost měli začít uznávat také politici, protože oni jsou vrcholoví manažeři 

našeho státu. Dokud nebude etika, slušnost, morálka, odpovědnost a pokud možno 

bezúhonnost panovat na obou stranách, tj. na stranách korporací a státu, není možné 

dosáhnout fungujícího financování veřejného sektoru soukromým sektorem.  Aneb jak napsal 

T. G. Masaryk: „…nepotřebujeme mravnosti a náboženství in abstracto, v soustavách a 

knihách, ale v životě, v hospodářství a politice. Etika není pro psací stůl, náboženství není pro 

kostel. Všecko jednání a myšlení podléhá normám etiky …“ (Masaryk, T. G. In Klusoň, V. 

2004: 249).   

 

3.3.4 Společenská odpovědnost firem 

   „Společnosti, jež se tradičně spokojovaly se stoprocentním rozdílem mezi výrobní cenou 

tovární produkce a cenou maloobchodní, začaly pátrat po celé planetě, aby našly továrny, jež 

budou jejich produkty vyrábět tak levně, aby se rozdíl přiblížil ke 400 %“ (Kleinová, N. 2005: 

198). Například společnost Nike „…byla průkopníkem podnikatelské filozofie neomezeného 

utrácení za propagaci značky kombinované téměř s totálním ožebračením nájemních dělníků, 

kteří v zastrčených továrnách vyrábějí její obuv.“ Pro tuto společnost „výroba není základním 

stavebním kamenem její značkové říše, nýbrž pouze otravnou okrajovou záležitostí“ 

(Kleinová, N. 2005: 198-199). „Značně vysoké náklady určené k vytvoření spotřebitelské 

poptávky byly společností financovány zrušením dosud fungujícího provozu v Kalifornii a 

uzavřením smluv s „třetí stranou“ – externími výrobci z Jižní Koreje“ (Kleinová, N. 2005: 

200). Podobně se bohužel začaly chovat i další firmy. Následkem bylo hromadné uzavírání 

továren v domácím prostředí a s tím spojené propouštění. „Jen v roce 1997 přišlo ve 

Spojených státech o práci 45 000 zaměstnanců oděvního průmyslu“ (Kleinová, N. 2005: 200). 

Přesun výroby do zemí „třetího světa“ byl prostě levnější, méně náročný na personalistiku a 
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ve všech směrech výhodnější. Jaké důsledky sebou levná výroba na Východě nese, si 

popíšeme blíže v kapitole Produkční paradigma a globalizace. Široká veřejnost se o 

problémech s nevyhovujícími pracovními a mzdovými podmínkami dělníků na Východě 

dozvídala stále častěji, stejně jako s ekologickými a dalšími hledisky výroby ve „třetím světě“ 

a s tím spojené i problémy na domácí půdě, jako pokles zaměstnanosti v důsledku uzavírání 

továren a snižování stavů ve firmách. Takových případů stále přibývalo a lidem již začala 

docházet trpělivost. Začali si uvědomovat, že pokud nebudou kupovat výrobky firem, které 

takto porušují práva lidí, nebudou mít tyto firmy zisky. To je zbraň, kterou drželi v ruce a 

která je silná. Veřejnost si začala diktovat podmínky, za jakých výrobky bude opět kupovat, a 

ty byly spojené s tím, aby se firmy začaly chovat společensky odpovědně. Odpovědně 

k životnímu prostředí, k právům lidí, pracovním podmínkám, ke společnosti, ve které 

obchodují. 

   Stejně jako se spustil řetěz přesunů výroby na Východ, spustil se i řetěz firem, které na 

požadavky společenské odpovědnosti reagovaly a požadované společenské standardy začaly 

zavádět a dodržovat (samozřejmě v některých případech bohužel jen papírově). Pokud tedy 

firma chtěla zůstat na trhu a být konkurenceschopná, musela se k tomuto řetězu reakcí přidat.     

 

   To, že firmy takové standardy začaly dodržovat, je zapříčiněno tlakem veřejného mínění 

v některých zemích. To poukazuje zejména na „nízkou pozornost podnikatelů a firem 

k otázkám externích efektů podnikatelské činnosti a požadují, aby podnikatelé, jejich firmy a 

korporace vyvíjely vedle své podnikatelské činnosti též obecně prospěšné aktivity kupř. 

v oblasti sociální, životního prostředí, vzdělání, v komunální politice, v charitativní činnosti 

apod.“ (Klusoň, V. 2004: 97). Cílem podnikatelské činnosti by tedy neměla být pouze 

maximalizace zisku, nýbrž i obecné dobro. Začíná zde být tedy kladen důraz na 

podnikatelskou odpovědnost. Nová koncepce odpovědnosti vyžaduje na korporacích, aby 

uvažovala vliv svých aktivit na společnost, ve které působí. Jak uvádí Weihrich a Koontz, jde 

o „schopnost firmy vztahovat své operace a taktiku k sociálnímu prostředí takovým 

způsobem, který je vzájemně prospěšný pro podnik i společnost“ (Weihrich, H., Koontz H. 

1998: 72).  

   S rostoucím povědomím o konceptu sociálně odpovědné firmy se tento koncept dostává i do 

zpráv a dokumentů OECD. V roce 1998 OECD ve své zprávě o corporate governance uvádí 

následující: V globální ekonomice může citlivost soukromých korporací ke společnostem, ve 

kterých podnikají, představovat výzvu. Stále častěji očekávají stakeholdeři v dané zemi od 

korporací určité společensky prospěšné aktivity. Motivací pro zavedení konceptu společensky 
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odpovědného chování je dle OECD to, že navzdory rostoucímu očekávání společností 

korporace nesmí ztratit svůj prvotní záměr, kterým je dlouhodobý ekonomický profit. 

Nicméně, byl učiněn poznatek, že společensky odpovědné chování tento záměr nevyvrací, ale 

naopak silně podporuje, proto je žádoucí (Mallin, Ch. 2007). V roce 2001 byly vytvořeny 

kritéria pro hodnocení společenské odpovědnosti firem, která byla platná pro trhy ve Velké 

Británii, Spojených států, Evropy a pro globální trh. Týká se tří oblastí, kterými jsou lidská 

práva, vztah ke stakeholderům a vliv aktivit firmy na životní prostředí46 (Mallin, Ch. 2007).    

   Koncept sociálně odpovědné firmy a sociálně odpovědné chování byly postaveny 

argumentům pro i proti jejich zavádění. Tyto argumenty si nyní shrneme. 

                                                 
46 Tato kritéria byla vytvořena organizací FTSE4Good. 
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Tabulka 1: Argumenty pro sociální zapojení firem  

1. Veřejnost očekává změny, které vedou ke změnám v jejich očekávání. Firmy 
odpovídají za potřeby společnosti. 

2. Vytváření lepších sociálních užitků v prostředí jak pro společnost, tak pro firmy. 

3.  Sociální zapojení odrazuje vládu od dodatečných opatření a zásahů. 

4. Firmy mají větší sílu, která je důsledkem většího množství odpovědnosti, respektive jeho 
průvodním projevem. 

5. Moderní společnost je vzájemně propojený systém, vnitřní aktivity firmy mají vliv na 
vnější prostředí. 

6. Akcionáři mohou mít zájem na sociálním zapojení podniku. 

7. Řešení sociálních problémů se může ukázat jako ziskové. 

8. Sociální zapojení vytváří veřejností oblíbené image. 

9. Firmy by se měly snažit řešit problémy, které nejsou schopny řešit ostatní organizace. 

10. Firmy mají zdroje, jak v talentovaných manažerech a specialistech, tak v kapitálových 
zdrojích. 

11. Je lepší přecházet sociálním problémům prostřednictvím zapojení firem, než je pak 
následně odstraňovat. 

   

Tabulka 2: Argumenty proti sociálnímu zapojení firem 

1. Primárním úkolem firem je na základě ekonomického zaměření maximalizovat zisk, 
sociální angažovanost by mohla snižovat ekonomickou efektivnost.  

2. Konečným výsledkem sociálního zapojení firem je zvýšení cen pro společnost. 

3. Sociální zapojení může také oslabit platební situaci firem v zahraničním obchodě.  

4. Firmy mají dostatečnou sílu a není potřeba, aby byl jejich vliv dále zvyšován sociálním 
zapojením. 

5. Manažeři postrádají sociální dovednosti potřebné pro řešení problémů společnosti. 

6. Existuje nedostatečná odpovědnost firem za společnost. 

7.  Neexistuje komplexní podpora pro zapojení do sociálních akcí: v důsledku toho vznikají 
třenice mezi skupinami, které mají na sociální zapojení různý názor. 

(Zdroj: Weihrich, H. Koontz, H. 1998: 74 – 75) 

 

Z tabulek 1 a 2 je patrné, že pro sociální zapojení firem je argumentů více než proti zapojení. 

Body 1 – 3 tabulky 2 jsou snadno vyvratitelné. Je prokázáno, již jen samotným používáním 

nástroje Cause Related Marketing, že naopak takové chování vytváří zisk, není ztrátové a je 

konkurenčně výhodné.  

   V souvislosti se společenskou odpovědností firem se dnes velmi často používá pojmu tzv. 

triple-bottom-line business (trojí základ podnikání), který nahlíží na způsob podnikání ze 
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třech hledisek – na ekonomickou, sociální a environmentální stránku. Pro ujasnění si uvedeme 

konkrétní roviny takového podnikání. 

Ekonomická rovina společensky odpovědné firmy 

� Principy dobrého řízení firmy (corporate governance), etický kodex 

� Odmítnutí korupce 

� Transparentnost 

� Ochrana duševního vlastnictví 

� Vztahy s investory 

� Dodavatelsko-odběratelské vztahy 

� Vztahy se zákazníky 

� Kvalita a bezpečnost produktů či služeb 

 

Sociální rovina SOF 

� Firemní filantropie a firemní dobrovolnictví 

� Zaměstnanecká politika, zdraví a bezpečnost zaměstnanců, vzdělání, rekvalifikace 

� Zaměstnávání minoritních a ohrožených skupin obyvatelstva 

� Rovnost žen a mužů 

� Odmítnutí dětské práce 

� Lidská práva 

 

Environmentální rovina SOF 

� Ekologická výroba, produkty a služby (standardy řady EMAS a ISO 14000)47 

� Ochrana přírodních zdrojů 

� Investice do ekologických technologií 

� Ekologická firemní kultura (recyklace, úspory energie atd.) 

(Trnková, J. In Kolektiv autorů. 2005: 31)  

   

   Na závěr této kapitoly budu citovat Noreen Hertzovou, která říká, že: „Díky globálnímu 

působení mohou dnes korporace přijmout zodpovědnost za splnění určitých celosvětově 

významných úkolů mnohem snáze a rychleji, než by to mohla učinit kterákoliv vláda“ 

(Hertzová, N. 2003: 204). Neměli bychom však od společností očekávat a vyžadovat řešení 

všech sociálních problémů.  

                                                 
47 Standardy EMAS a ISO 14000 viz. Příloha č. 2 
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3.4 Okruh 4: Globalizace a vývoj demokracie  

   Globalizace a směr vývoje demokracie významně ovlivňuje jak obchodující firmy, tak 

národní státy a jejich politiku. Můžeme říci, že globalizace dnes hraje ve prospěch spíše firem, 

které se stávají nadnárodními kolosy, disponují značným kapitálem a jsou mocnými hráči ve 

sféře národní i globální politiky. Mezi praktiky ovlivňování patří zejména lobbying. Tato 

kapitola je kritickou reflexí na šířící se globalizaci, spojenou s rozšiřujícím se 

konzumerismem a selháním firem, které se firmy snaží maskovat.  

3.4.1 Produkční paradigma a globalizace 

   Proces globalizace přesouvá fungování společnosti z půdorysu národního státu na světovou 

společnost, která postrádá světovou vládu a světový stát (Keller, J. 2007). Nástup globálních 

problémů, které se rozšiřují po celém světě, musí řešit národní vlády, které k tomu nejsou 

vybavené a nemají pro řešení dostatečné nástroje. Hlavními aktéry, kteří sebou přinášejí 

globální problémy, jsou nadnárodní společnosti. Jsme svědky nezamýšlených důsledků jejich 

jednání, se kterými se musíme dnes a denně vypořádávat. Významné změny nastaly v oblasti 

produkce a distribuce, které dokázaly vyvést z rovnováhy národní státy a fungování národních 

ekonomik. Příznivci globalizace z řady neoliberalismu považují proces globalizace za 

samovolný pohyb, „…jenž probíhá s nutností přírodních procesů, takže by bylo bláhové mu 

vzdorovat a sama jeho kritika je jen zbytečnou ztrátou času“ (Keller, J. 2007: 125). Kritici 

globalizace poukazují na to, že „…trojjediný proces deregulace, privatizace a liberalizace, 

který globalizaci vyjadřuje, doprovází a usnadňuje, neprobíhá rozhodně s žádnou přírodní 

nutností“ (Keller, J. 2007: 126). Naopak, věří, že postup globalizace je účelový a je v zájmu 

konkrétních úzkých skupin.  

   

   Proces globalizace má dle H. Hendersonové dva hnací motory. Prvním je neustále se 

vyvíjející technologie (nové typy komunikace a vybavení), druhým je neutichající vlna 

deregulace, privatizace, liberalizace, otvírání státních ekonomik, rozšiřování globálního 

obchodu (Hendersonová, H. 2001). Podle španělského sociologa Manuela Castellse se 

formuje nový obraz světa, a to od 60. a 70. let 20. století, díky třem nezávislým procesům. 

Revoluci informačních technologií, ekonomické krizi kapitalismu i státem řízeného 

hospodářství (a následné restrukturalizaci) a rozkvětu sociálně-kulturních hnutí (např. hnutí za 

lidská práva, za ochranu životního prostředí, feminismus atd.). Vzájemné působení těchto tří 
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proměnných vytvořilo společnost sítě, novou globální, informační ekonomiku a kulturu 

(Castells, M. In Hendersonová, H. 2001). Díky těmto procesům se globální ekonomika stále 

vzdaluje od politických rozhodnutí na úrovni státu, místních záležitostí, lidí a celého 

ekosystému. Jan Keller vymezuje dvě vlny vzniku globalizace. První vlna nastala po druhé 

světové válce a jejím cílem bylo zmodernizovat světový Jih a přenést do něj vzorce ze 

světového Severu. Znamením celé této fáze je „rozvojová pomoc“. Následkem této vlny je 

otevření trhů zemí Jihu, vývoz levných surovin a dovoz přebytkových surovin ze Severu. 

Druhá vlna globalizace přichází v 80. letech 20. století. Hlavním aktérem této vlny jsou 

nadnárodní korporace, které dle Kellera přinášejí ekonomiku (téměř) bez hranic a politiku 

téměř bez moci (Keller, J. 2007). Nadnárodní korporace profitují z výhod, jako jsou daňové 

úlevy (nebo nízké daně) a velmi laciná práce. Co je horší, „…korporace nejsou ani zdaleka 

pouhými dodavateli výrobků, které všichni chceme. Představují zároveň i ty nejmocnější 

politické hráče současnosti.“ Dle statistik si korporace jako například Shell a Wal-Mart 

„užívají rozpočtů větších, než je hrubý domácí produkt většiny zemí. … Četli (nebo slyšeli) 

jsme o hrstce mocných špičkových manažerů, kteří stanovují nová pravidla globální 

ekonomiky a pracují na procesu, který kanadský spisovatel John Ralston označil za státní 

převrat“ (Kleinová, N. 2005: 343). To potvrzuje i Václav Klusoň, který říká: 

„Nezapomínejme, že především zahraniční investoři a velké nadnárodní společnosti disponují 

velkými kapitálovými zdroji a že mají často větší vliv nežli mnohá národní vlády“ (Klusoň, 

V. 2004: 138). To ústí v situaci, kdy „národní vlády, resp. jejich politici se vůči nim 

(investorům a vlastníkům koncernů – pozn. autorky) dostávají … do postavení pokorných 

služebníků, kteří se v zájmu ekonomického růstu své země a ještě přijatelné míry 

nezaměstnanosti předhánějí v nabídce co nejvýhodnějších podmínek pro přilákání investorů a 

pro udržení přízně velkých nadnárodních koncernů“ (Klusoň, V. 2004: 26). Toho jsme 

v podstatě svědky i v České republice. Stále jsme ještě lákavou destinací pro stavbu továren 

s levnou pracovní silou, pro sídlo poboček korporací díky daňovým úlevám. „Mezinárodní 

politika 21. století si neklade za cíl územní zisky a jejím prvořadým zájmem je odkrojit co 

největší část z koláče světového trhu. V rozvinutých ekonomikách fungují vlády jako 

podomní obchodníci, kteří mají svým korporacím zajistit co největší zisk a přitom doufají, že 

to jejich státu přinese blahobyt a jim samotným setrvání u moci“ (Hertzová, N. 2003: 80). 

Bohužel se stáváme svědky toho, že „globální kapitalismus může být hrou s nulovým součtem 

– zisk na jedné straně je vyrovnáván ztrátou na straně druhé“ (Hertzová, N. 2003: 103).  

     Snahou o korigování rostoucího vlivu a moci nadnárodních korporací vytvořením 

univerzálního kodexu byl vznik Komise pro nadnárodní korporace při OSN (United Nations 
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Commission Transnational Corporations). Ta byla založena v polovině 70. let a „začala 

vypracovávat univerzální kodex zásad chování multinacionálních společností. K jejím cílům 

patřila prevence nejrůznějších prohřešků ze strany korporací, například prodeje léků 

ilegálních na Západě třetímu světu. Měla prověřovat vliv exportních továren a těžby surovin 

na životní prostředí a pracovní podmínky a zároveň zajistit větší průhlednost a zodpovědnost 

soukromého sektoru“ (Kleinová, N. 2005: 345). Bohužel, tato komise byla roku 1986 zrušena 

vládou Spojených států s odůvodněním, že komise je plod komunistického spiknutí a že ji 

Sověti využívají ke špionáži. V každém případě, regulační činnost by byla zapotřebí, protože 

bez ní se budeme stále častěji (a setkáváme se s tím bohužel již dnes) potýkat s invazí 

nadnárodních ekonomických zájmů do národních politik a s omezením sociální politiky státu. 

Česká republika nebyla svědkem tak výrazných invazí, jako doposud USA a západní Evropa, 

právě proto bychom na tuto invazi měli být připraveni.  

 

   Dle Klusoně si nelze zastírat, že „…se současný svět pod egidou globalizace potýká 

s nejrůznějšími tendencemi směřujícími k vytváření velkých nadnárodních celků a 

společností, v nichž uplatnění principu odpovědnosti je, a stále více bude, obtížnějším 

úkolem“ (Klusoň, V. 2004: 22). V. Klusoň nahlíží na globalizaci z pohledu metodologie 

odpovědnosti, což je pro nás v této práci jedním z klíčových slov. Souhlasím s jeho tvrzením, 

že „…svoboda sdružovat se cestou fúzí a převzetí podniků umožňuje vznik stále větších a 

větších nadnárodních firem, disponujících velkým kapitálem, materiálními zdroji a lidským 

potenciálem a majících i velkou moc, jejíž regulace v celosvětovém měřítku naráží na absenci 

odpovídajících pravidel a organizovaných institucí – tedy celků, jejichž představitelé by mohli 

být nositeli odpovídající odpovědnosti“ (Klusoň, V. 2004: 25). Jan Keller, významný český 

sociolog, se ke globalizaci též staví spíše kriticky, jak jsme již viděli v předchozích 

odstavcích. Též ji spojuje s pojmem odpovědnost: „V postmoderní společnosti, v níž 

neoliberální ekonomická filozofie nalézá zřejmě prostor pro své uplatnění, jsou preferovány 

takové hodnoty, jako mobilita, flexibilita a deregulace“ (Klusoň, V. 2004: 26). To ovšem 

„…pronikavě zvyšuje moc mobilních, protože jim umožňuje odpojit se od závazků, nemít 

trvalejší povinnosti vůči žádnému místu … utéci před zodpovědností“ (Keller, J. 2001: 73).  

Klusoň Kellerova slova přeformuloval do tvrzení, že „…procesy globalizace otevírají dokořán 

dveře tvorbě externalit, jejichž internalizace bude stále obtížnější, ne-li zcela nemožná“ 

(Klusoň, V. 2004: 26).  
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   Veřejnost si nadvládu korporací a neschopnost vlád začíná uvědomovat, vytvářejí se různá 

hnutí, která demonstrují před sídly nebo prodejnami korporací, při zasedání Mezinárodního 

měnového fondu a obdobných zasedání. Naomi Kleinová to označuje za vzestup „špatné 

nálady“: „Příčinou této nálady je jak uzurpování politické moci korporacemi, tak i kulturní 

drancování veřejného a duchovního prostoru … značkami“ (Kleinová, N. 2005: 344).   

   Tak jako se korporace díky globalizaci rychle šíří do všech koutů světa a ovlivňují naše 

životy od USA po Čínu, tak jim paradoxně právě globalizace může přinést velké problémy, 

případně může vést až k jejich zániku. Důvod? Korporace a jejich marketingová komunikace 

je rozšířena i v těch zemích, kde korporace přímo nepůsobí. Pokud je korporace vystavena 

nějakému skandálnímu odhalení, které se týká jejího fungování, pak je tento skandál díky 

globalizaci šířen stejně rychle, jako reklama. Ale ta negativní. To, co korporace budovala i po 

několik let, svou image, loajalitu ke své značce, může být smeteno ze stolu během několika 

dní. I když je globalizace v určitých ohledech naším nepřítelem, v tomto případě jí můžeme 

využít ve svůj prospěch.  

   Příkladem šíření negativní pověsti korporace díky globalizaci může být značka Nike. Ta 

postupně přesunula téměř celou výrobu svých výrobků z Ameriky na Východ, převážně do 

Indonésie a do Číny. Navíc, nebyla již přímým výrobcem svých výrobků. Ty nechávala šít u 

svých subdodavatelů, a právě jejich majitelé odpovídali za pracovní podmínky a mzdy 

dělníků. Nike se tak snadno zbavil odpovědnosti za dělníky a značného finančního břemena 

díky přesunu výroby. Finanční prostředky, které takto ušetřila, mohla použít na budování 

značky Nike jako image, do marketingové komunikace. Mračna se nad touto společností 

začala stahovat v roce 1997, kdy se veřejnost začala stále více zajímat o to, kde jsou výrobky 

vyráběny a za jakých podmínek. Zajímala se o celkový přístup společností (nejen Nike) 

k pracovním podmínkám, životnímu prostředí apod. Korporace Nike byla vyzvána, aby se 

vyjádřila k podmínkám výroby jejích výrobků a aby odhalila své karty. Často se dostávala do 

nepříjemných konfrontací. Z toho důvodu mělo „…několik lidí v oddělení public relations 

této společnosti za úkol vypořádat se s kontroverzemi vyvolanými využíváním robotáren. … 

Firma do své organizační struktury dokonce zařadila zcela novou funkci viceprezidenta pro 

zodpovědnost podniku.“48 To však stále nepomáhalo. Jak uvádí Kleinová: „Kontroverze 

vyvolaly dokonce i charitativní a sponzorské aktivity společnosti Nike. I přes zoufalou snahu 

získat prostřednictvím soukromých sponzorských darů prostředky k uhrazení deficitu ve výši 

15 milionů dolarů se nemohlo vedení školského úřadu v Portlandu shodnout, zda přijmout 

                                                 
48 KLEINOVÁ, Naomi. Příběh tří značek. In Bez loga. 2005: 370. 
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dotaci v podobě 500 000 dolarů v hotovosti a ofajfkovaného sportovního vybavení nabízenou 

firmou Nike.“49 Úřad nakonec dar přijal, ale předtím si společnost prověřil. Jeden z členů 

předsednictva školského úřadu se veřejně vyjádřil takto: „ Říkal jsem si, že Nike těmi penězi 

přispěje, aby měly mé děti možnost získat lepší vzdělání, ale na čí to bude úkor? Na úkor dětí, 

které pracují za šest centů na hodinu? Jako imigrant a navíc Asiat musím řešit morální i etické 

dilema.“50 Takových útoků se společnost Nike dočkávala stále častěji a stále častěji byla 

nucena s nimi aktivně něco udělat. Nicméně, výraznějších změn se veřejnost dočkala až o rok 

později, v roce 1998. Až několik organizací, které se zabývají ochrannou lidských práv, po 

mnoha prokazatelných důkazech donutilo společně s veřejným tlakem společnost Nike zvýšit 

mzdu dělníků, zlidštit pracovní podmínky, uvést své subdodavatele a umožnit kontrolu 

továren, tzv. robotáren, i subjektům mimo působení Nike. Ten samý rok zisky společnosti 

Nike prudce klesly, stejně jako cena akcií. Společnost ale nebyla ochotna přiznat pravý důvod 

poklesu. Přesto přehodnotila svůj přístup, a aby získala zpět loajalitu svých zákazníků, začala 

se více soustřeďovat na společenskou odpovědnost. Zisky opět vzrostly v roce 1999, ale jejich 

příčinou bylo především snížení pracovních míst a subdodavatelů.  

   Podobných případů, jako je Nike, bychom mohli jmenovat více. Společnost Nike je dnes 

uváděna jako příklad z toho důvodu, že na poli obuvnictví patřila mezi tzv. leadery (vedoucí) 

trhu. I přes svou silnou pozici musela díky nátlaku veřejnosti přiznat své nekalé praktiky 

v robotárnách a učinit kroky k nápravě. Nátlak byl dostatečně silný, aby s firmou pohnul, díky 

tomu, že se komunikoval nejen na úrovni jednoho státu, ale na globální úrovni. Tento globální 

tlak v případě společnosti Nike pomohl. Nástroj globální komunikace, používaný a rozvinutý 

zejména velkými korporacemi, byl použit proti nim samotným.   

 

3.4.2 Kritická reflexe corporate governance a konzumní společnosti 

 V kapitole Správa a řízení korporací jsme se mimo jiné seznámili se selháním řízení 

korporací. Negativní důsledky tohoto selhání nebyly domyšlené. „Nikoho ani nenapadlo, že 

špatné řízení podniků a korporací a jejich deformované řídící struktury by mohly ovlivňovat 

globální finanční stabilitu a popřípadě vyvolávat finanční a měnové krize s celosvětovým 

dosahem“ (Klusoň, V. 2004: 135). Kupříkladu ve Spojených státech amerických je 

v některých společnostech problémem splývání výkonné a kontrolní složky společnosti. „V 

                                                 
49 KLEINOVÁ, Naomi. Příběh tří značek. In Bez loga. 2005: 372. 
50 Tamtéž 
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mnoha zemích je určitým problémem ochrana minoritních akcionářů a investorů, deficity 

ručení, odpovídající úpravy funkcí resp. kompetencí řídících a kontrolních orgánů a jejich 

vzájemné vztahy, odstraňování zájmových konfliktů mezi manažery a vlastníky, atd.“ 

(Klusoň, V. 2004: 136). S těmito problémy měla za cíl se vypořádat Organizace pro 

ekonomickou spolupráci a rozvoj (OECD) publikací nazvanou „Principy pro řízení 

korporací“. Principy této publikace můžeme shrnout následovně: 

�  Práva akcionářů: struktura řízení korporací je má chránit. 

�  Spravedlivé zacházení s akcionáři: spravedlivě zacházet se všemi akcionáři, včetně 

minoritních a zahraničních.  

�  Úloha zainteresovaných subjektů v řízení korporací: uznávat a respektovat práva 

všech subjektů zájmově spjatých se společností, podporovat jejich aktivní spolupráci 

směřující k vytváření hodnot, pracovních míst a k udržení finanční prosperity 

podniků. 

�  Informovanost a transparence: zabezpečovat včasné a přesné informace o všech 

podstatných otázkách společnosti. 

�  Odpovědnost členů výkonné a kontrolní složky společnosti: efektivní řízení a 

monitorování manažerů, vést je k odpovědnosti vůči akcionářům a společnosti 

(Klusoň, V. 2004: 137).  

   Teorií a praxí firemního řízení se zabývali A. A. Berle a Gardiner C. Means ve své knize 

The Modern Corporation and Private Property. Ti došli k závěru, že průmyslovou revoluci 

vystřídala manažerská revoluce, „která ve velkých akciových společnostech s rozptýleným 

vlastnictvím přivodila téměř dokonalé oddělení vlastnictví od řízení. Společnosti, které 

dospěly do tohoto stádia, nazvali korporacemi a celý systém pak korporativním 

kapitalismem“ (Klusoň, V. 2004: 139). Oddělení vlastnictví od řízení odcizuje obě složky od 

odpovědnosti. Vlastníci, kteří nevykonávají každodenní rozhodnutí, ale dělají je za ně 

manažeři, se odcizují vedení podniku, a i když nejsou zbaveni odpovědnosti, mohou tohoto 

pocitu nabývat. Manažeři jsou součástí každodenního rozhodování o vedení podniku, ale 

odpovědnost rádi přenechávají na vlastnících. Pohybujeme se tedy v nekonečném kruhu 

přehazování odpovědnosti z jednoho na druhého jako horký brambor, ke kterému se nikdo 

nechce dobrovolně hlásit. „Čím více se odpovědnost vlastníků, resp. ručení podnikatelů 

uvolňují, čím více roste nezodpovědnost a čím více se omezuje povinnost ručení, tím více 
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rostou externí náklady (negativní externality51) a tím snadněji mohou někteří jednotlivci 

uspokojovat své potřeby na účet jiných osob“ (Klusoň, V. 2004: 176). Pokud se do tohoto 

kruhu přehazování odpovědnosti přidají ještě psychopati v oblecích, máme tu dokonalé 

podmínky pro zneužívání a sledování pouze osobních zájmů, což má destruktivní charakter 

jak pro firmu, tak pro společnost, ve které firma obchoduje.  

 

   Dalším problémem, se kterým se dnes corporate governance potýká, je uctívání značky 

(loga) jako něčeho nadzemského. „Za astronomickým nárůstem bohatství a společenského 

vlivu nadnárodních korporací, …, stojí s největší pravděpodobností jednoduchá a zdánlivě 

nevinná myšlenka teoretiků managementu z poloviny 80. let, podle níž úspěšná firma musí 

v první řadě poskytnout světu značku. Produkt je až na druhém místě“ (Kleinová, N. 2005: 3). 

Pohybujeme se ve světě trhu, kde si nekupujeme produkty denní potřeby, ale značku a image, 

jež o nás mají vypovědět právě to, čím je značka charakterizována. „Hledání skutečného 

významu značky neboli „podstaty značky“, …, postupně reklamní agentury odvádělo od 

konkrétních produktů a jejich vlastnosti k psychologicko-antropologickému bádání na téma 

„co značka znamená pro kulturu a život člověka“ (Kleinová, N. 2005: 7). To vedlo k nárůstu 

výdajů na reklamu a k tzv. „nafukování značky“. „K jejímu dosažení bylo zapotřebí rozšiřovat 

možnosti sponzoringu, zapojit fantazii při vymýšlení nových oblastí vhodných k 

„prodloužení“ značky a neustále jít s dobou, aby „duch“ příslušné značky souzněl s cílovou 

skupinou“ (Kleinová, N. 2005: 8). Corporate governance a především její složka vedení se 

zabývá hlavně tím, jak co nejlépe na trhu prosadit značku, ale opomíjí i další aspekty řízení. 

Především transparentnost některých transakcí je značně neprůhledná.  

 

   S upřednostňováním značky přede vším ostatním je spojen další fenoménem doby, a to s 

konzumerismem. Dle wikipedie je konzumerismus tendence, chování nadměrně nakupovat a 

hromadit předměty a požitky za účelem zvyšování osobního štěstí.52 Nakupujeme takové 

zboží, které ve skutečnosti nepotřebujeme, ale je vyvolána umělá potřeba ho mít. Jak jsem 

uvedla v předešlém odstavci, je to spojeno se zbožšťováním značek, které si troufají definovat 

životní styl. Zvláště na některé skupiny jedinců může mít takový vliv negativní dopad 

(například na děti). I když konzumerismus není žádným novým jevem spojeným pouze s 21. 

                                                 
51 „Externalitou rozumíme vnější efekt činnosti, který zatěžuje nebo prospívá životu či aktivitám třetích osob 
aniž by došlo ke kompenzaci tohoto efektu. Vnější efekty mohou tedy být jak záporné tak kladné a mají 
reciproční charakter; jednu stranu poškozují, druhé prospívají.“ (Klusoň, V. 2004: 175) 
52 Wikipedie, http://cs.wikipedia.org/wiki/Konzumerismus, (22.4.2008) 
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stoletím53, dostává se dnes do nových rozměrů a dosahů. Rešeršní organizace Corporate 

Watch, která poskytuje informace o společnostech aktivistům a občanským sdružením, se 

tématem konzumerismus zabývá též. Říká se, že jejímu kritickému pohledu se nevyhne žádná 

mezinárodní společnost a na každou z nich na jejích webových stránkách54 najdeme 

„špinavou“ věc.  Corporate Watch uvádí, že dle studií se v dnešní moderní kultuře cítí lidé 

méně šťastní než v dřívějších dobách, kdy nebylo tolik hojnosti. Korporace mají tendenci 

prosadit spotřebu zboží do každého aspektu života pomocí svých značek. Dostávají se i do 

takových oblastí, jako jsou výukové texty na školách.  To má za následek například obezitu u 

dětí, rychle rostoucí dluhy spotřebitelů a privatizaci každého aspektu veřejného života.55 Na 

internetových stránkách Corporate Watch můžeme najít příklady, kdy bez zásahu státu, pouze 

díky reakci spotřebitelů a jedinců, korporace upustily od svého záměru přivlastnit si další 

oblast veřejného zájmu. I tyto pozitivní události jsou součástí konzumerismu. 

   Noreen Hertzová vidí v konzumerismu potenciál k bojkotu korporací, skrze konzumerismus 

můžeme vyjádřit svou nespokojenost přímo činy. „Na místo občanské uvědomělosti se v éře 

politické apatie a neangažovanosti dostává na scénu nový nástroj – konzumerismus – skrze 

nějž může běžný občan veřejně vyjádřit svou identitu a vydobýt si společenský respekt“ 

(Hertzová, N. 2003: 132). Prezident společnosti Shell C. A. J. Herkstroter (v době kolem roku 

1995, po aféře s plánovaným potopením ropné plošiny Brent Spar) uznal, že „…ekologické a 

spotřebitelské skupiny získávají větší váhu, zatímco skupiny, s nimiž jsme byli zvyklí jednat 

(vláda a průmyslová sdružení), tento vliv ztrácejí“ (Hertzová, N. 2003: 132).  Proč tomu tak 

je? To nám opět objasňuje N. Hertzová: „Ve společnosti probíhá v podstatě dvojí změna; 

politika vstoupila do byznysu a do politiky vstoupil konzumerismus“ (Hertzová, N. 2003: 

206).   

  

3.4.3 Lobbying 

   Dle definice v sobě pojem lobbying zahrnuje veškeré pokusy o ovlivnění zákonodárců a 

úředníků. Tento lobbying může být uplatňován i samotnými zákonodárci, voliči a 

organizovanými skupinami. 56 V rámci Evropské Unie se s lobbyingem setkáváme ke konci 

70. let v podobě diplomatického lobbyingu. Od doby, kdy se Evropský parlament stal 

                                                 
53 Konzumerismus se rozšiřuje od 50.let 20.století, velkého rozmachu se dočkal v 80.let pod vládou Margaret 
Thatcherové a Ronalda Reagana. 
54 www.corpwatch.org  
55 Consumerism & Commercialism, http://www.corpwatch.org/article.php?list=type&type=188, (22.4.2008) 
56 Lobbying, http://en.wikipedia.org/wiki/Lobbying (15.4.2008)  
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komplexnější institucí, firmy pocítily nutnost přítomnosti expertů, kteří by mapovali situaci 

v Bruselu a vyznali se v ní. Základy lobbyingu tedy můžeme nalézt v potřebě mít k dispozici 

dostatečné informace. Postupem času se činnost lobbyingu posunula k potřebě dění v Bruselu 

ovlivňovat, a to aktivně a efektivně. S rozšiřováním Evropské unie se rozšiřovalo také pole 

působnosti Evropského parlamentu, což šlo ruku v ruce s nutností orientovat se ve stále 

nových a nových oblastech. Proto přibývalo lobbyistických expertů na různé oblasti zájmu.57 

Rozkvět lobbingu na půdě Evropské unie přišel v 80. a 90. letech 20. století, v době, kdy 

Evropská komise připravovala více než 300 směrnic jednotného trhu EU. Více než 200 

nadnárodních korporací má své hlavní evropské sídlo v Bruselu, mj. i americké a japonské 

(Balanyá, B. 2003).     

   Můžeme říci, že lobbying dnes působí jak na mezinárodní, tak na lokální úrovni. Ať už jde 

o lobbying informativní, nebo nátlakový. Lobbují téměř všichni, kdo chtějí prosadit nějaký 

zájem. Velmi často lobbuje soukromý sektor. Klusoň takové lobbyisty označuje pojmem 

politický podnikatel, který „namísto aby se na soutěžním trhu prosazoval pomocí inovací, 

„podniká“ na trhu politickém a na trzích nesoutěžních, přesvědčuje ministry, poslance a 

vládní úředníky o tom, že je spravedlivé a zejména společensky prospěšné, aby mu vláda 

nebo příslušný státní orgán, poskytl nějakou výhodu, resp. výsadu, jež ho ochrání od 

konkurence, …“ (Klusoň, V. 2004: 188). Stejného názoru je i Noreen Hertzová: „Díky svému 

bohatství, prozíravosti a kontaktům mohou … byznysmeni propagovat své názory a 

prosazovat své hodnoty. Kromě lobbyingu, z něhož profitují přímo jejich firmy, se stále větší 

počet průmyslových a finančních magnátů snaží lobbovat za změny, které (podle jejich 

názoru) mohou zlepšit stav světa“ (Hertzová, N. 2003: 184).   

   Lobbying má mnoho záporných stránek, nicméně mezi ty pozitivní patří šíření informací. 

Díky lobbyistům se šíří informace o dané problematice do různých sfér a rozšiřují tak obzory 

těm, kteří o problematice rozhodují, díky médiím i širší veřejnosti.  

   S lobbyingem se dnes setkáváme také v rámci marketingové komunikace v oblasti Public 

Relations. Lobbying Public Relations má za úkol orientovat se ve vývoji legislativy, 

ekologických hnutí, v současném klima a tendencích orgánů státních a místních samospráv, 

které připravují zákony, vyhlášky a usnesení, která by nějakým způsobem mohla negativně 

ovlivnit fungování firmy nebo dokonce zapříčinit její zánik. Na druhé straně musí podporovat 

a všemi prostředky prosazovat takové tendence ve společnosti, které by vedly ku prospěchu 

firmy (Kolektiv, 2007).        

                                                 
57 Tamtéž 
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   Obecný postoj veřejnosti k lobbyingu je spíše negativní. Evokuje negativní ovlivňování 

politických aktérů, často spojené s korupcí. Byli jsme a stále jsme svědky lobbyingu, který 

sleduje pouze sobecké zájmy jednotlivců nebo korporací na úkor veřejnosti. Spolu s Cause 

Related Marketingem by se lobbying mohl dostat do zcela nových rozměrů. Podpora nějakého 

sociálního problému korporace může být vyjednávací výhodou právě korporace, může být 

nástrojem k nátlaku na politické aktéry a vynucování si takové politiky, která by 

upřednostňovala zájmy korporace.    

    

3.5 Okruh 5: Ekonomický a filosofický kontext 

   Každá firma v dané zemi působí v určitém ekonomickém a filosofickém kontextu, který by 

měla respektovat. Z kapitol o corporate governance, jeho selhání, a také z pohledu zavádění 

CRM projektů je patrné, že firmy tyto kontexty příliš nerespektují, naopak, snaží se je utvářet 

k obrazu svému. Pak se může i definice veřejného zájmu stát ještě obtížnější, než byla 

doposud, protože se do něj prolínají zájmy veřejnosti a čím dál tím více zájmy firmy. 

3.5.1 Cenotvorba 

   Tvorba ceny je důležitou součástí nejen marketingové komunikace, ale také vytváření 

konkurenceschopné nabídky. Při tvorbě ceny musíme brát v úvahu tři základní aspekty: 

poptávku, konkurenci, náklady na produkt (včetně komunikace produktu). Obecně lze tvorbu 

cen shrnout do následujících pěti kroků: 

� Určení celkových nákladů odpovídajících různým objemům výroby. 

� Určení cen odpovídající těmto různým objemům výroby. 

� Posouzení cenové pružnosti poptávky a odhadnutí poptávaného množství výrobků při 

různých cenách. 

� Analýza cen konkurence. 

� Posouzení návrhů cen z hlediska jejich postavení v různých variantách 

marketingového mixu (Kolektiv. 2007: 130 – 131).  

Poslednímu bodu rozumějme tak, že se do tvorby cen výrobku musí započítat také náklady 

spojené s komunikací výrobku, ať už je zvolen jakýkoliv její typ. Odděleně se zde počítá 

s náklady na nadlinkovou podporu, oddělně na podlinkovou podporu. Náklady na 

podlinkovou podporu, v případě, že například k výrobku přibalujeme malý dárek, nebo 

vytváříme akci 1+1 výrobek zdarma, se s cenou za tuto položku počítá přímo v samotném 
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výpočtu ceny. Respektive musíme si zjistit, zda se nám náklady příliš neprojeví v marži 

výrobku (zda na výrobku neproděláváme). 

   Zájem na marži je zřejmý už ze samotné podstaty ceny. Ta totiž produkuje příjem. Zbylé tři 

složky marketingového mixu tvoří hlavně náklady. „Podniky se v důsledku toho usilovně 

snaží zdvihat své ceny tak vysoko, jak to umožňuje úroveň jejich diferenciace“ (Kotler, P. 

2000: 118). Již jsme hovořili o ceníkové ceně. Dosažení její skutečné výše je výjimečnou 

událostí. Kupující (ne konečný spotřebitel) dostává speciální slevy, množstevní rabaty, 

bezplatné služby nebo dárek jako pozornost za věrnost nebo odebrané množství. To vše 

zatěžuje cenu produktu, respektive výslednou marži pro firmu.     

    

   Jak již bylo uvedeno, na cenu má podstatný vliv také konkurence. Pokud přímý konkurent 

zvýší nebo sníží cenu produktu, firma může na tuto změnu reagovat obdobným směrem. 

Může ji také chápat jako výzvu a snažit se s cenou hýbat přesně opačným směrem než 

konkurent. Než se k takovému korku odhodlá, je nutné zhodnotit, proč konkurence ke změně 

ceny přistoupila. Hlubší analýza může prokázat, že se jedná buď o dočasnou kosmetickou 

úpravu, nebo výraznější tendence celého oboru.  

   Příkladem neuváženého kroku v cenotvorbě může být tzv. Marlboro Friday (Pátek 

Marlboro) z 2. dubna 1993. „Všechno začalo nečekaným prohlášením společnosti Philip 

Morris, že přistoupí ke dvacetiprocentnímu snížení cen cigaret Marlboro ve snaze vyrovnat se 

s konkurencí levných výrobků pronikajících na trh“ (Kleinová, N. 2005: 12). Ten samý den, 

kdy Phllip Morris přišel s tímto prohlášením, se propadly ceny akcií všech domácích značek, 

a to i z ostatních oborů, ne pouze tabákového (např. akcie Coca-coly, Procter and Gamble, 

Heinz atd.). „Bob Stojanov, ředitel marketingu spotřebního zboží firmy Ernst & Young, si 

paniku na Wall Street vysvětluje takto: „Stačí, aby jedna nebo dvě velké společnosti 

zabývající se produkcí spotřebního zboží začaly výrazně snižovat ceny, a spustí to lavinu. 

Ceny se vytvářejí právě takhle“ (Kleinová, N. 2005: 12).  

   Cenotvorba nesouvisí jen s cenou výrobku, ale její význam jde dál. Má vliv na celkové 

vnímání produktu jako značky, na její image. „Skutečný význam Marlboro Friday tkví tudíž 

v tom, že ostře zdůraznil dva nejvýznamnější vývojové směry v marketingu a spotřebitelském 

chování 90. let, totiž zcela nenápadně levné obchodní řetězce zajišťující to podstatné pro život 

a obsazující podstatný podíl trhu na jedné straně a prvoligové značky, ztělesňující životní styl 

a určitý „postoj“, monopolizující stále širší kulturní oblasti na straně druhé“ (Kleinová, N. 

2005: 16). Tak jsme se od cenotvorby propracovali až ke Cause Related Marketingu, jež jsme 

si podrobně popsali v Okruhu: 1 Cause Related Marketing. Jak uvádí Naomi Kleinová, a já 
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s touto autorkou z pohledu dnešní situace na trhu souhlasím:  „Z Marlboro Friday vyplynulo 

poučení, že žádná krize značky ve skutečnosti nenastala. To jen některé značky postihla ztráta 

sebevědomí. … zrodil se nový konsensus – v budoucnosti na trhu uspějí ty produkty, které 

nebudou prezentovány jako „zboží“, ale jako pojem. Značka jako prožitek, jako životní styl“ 

(Kleinová, N. 2005: 21).  

 

3.5.2 Veřejná ekonomika a veřejné finance 

   Pojem veřejné finance slouží k označení specifických finančních vztahů a operací 

probíhajících v rámci ekonomického systému mezi autoritami tzv. veřejné správy na straně 

jedné, a ostatními subjekty na straně druhé (tj. občany, domácnostmi, firmami, neziskovými 

organizacemi apod.) (Háva, P. 2007/2008). K veřejným financím musíme přistupovat širším 

ekonomickým přístupem, který by nám měl ukázat, že: 

• veřejné finance nejsou samoúčelné. 

• existují objektivní příčiny vyvolávající potřebu státní politiky v této oblasti 

(Hamerníková, B. 1996: 9).  

Veřejné finance jsou jedním z nástrojů zmiňované politiky, jejímž hlavním subjektem je 

veřejná správa. Ve smíšené ekonomice tedy působí veřejný sektor. Pro vymezení hlavní 

podstaty veřejných financí musíme: 

• identifikovat objektivní příčiny vyvolávající potřebu státní politiky; 

• definovat veřejný sektor a vymezit jeho úlohu v ekonomice (Hamerníková, B. 1996: 

9).  

Mezi principy veřejných financí patří jejich nenávratnost. Pokud zaplatíme daň, nemáme 

nárok na její proplacení. Druhým principem je princip neekvivalence. Opět si vezměme 

zaplacenou daň, kdy ve své podstatě nevíme, na jaké účely bude naše konkrétní zaplacená daň 

využita. Zároveň nelze kalkulovat s tím, že bychom od státu skrze veřejné programy získali 

naši investici – daň – zpět ve stejné výši, jakou jsme do pomyslné kasy vložili. Posledním 

principem veřejných financí je nedobrovolnost. Povinnost přispívat do veřejných financí je 

nám uložena legislativou. Z těchto tří principů veřejných financí vyplývá, že se nejedná o 

tržní mechanismus. Ten je nahrazen volebním hlasováním jedinců, jakého zástupce si do 

veřejné sféry zvolí, aby nejlépe zastupoval jeho zájmy co se veřejných financí a jejich využití 

týká.     
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   Tržní systém za určitých okolností selhává a tato selhání můžeme řadit do kategorie 

mikroekonomické, makroekonomické a mimoekonomické. Proto je zapotřebí regulačních 

funkcí ze strany státu, které zajišťuje vláda v rámci oblasti veřejná ekonomika. Mezi tyto 

funkce patří redistribuce (přerozdělení příjmů, využití fiskálních nástrojů jako jsou daně a 

veřejné výdaje), alokace (veřejná produkce a veřejné financování veřejných statků jako je 

zdravotnictví, vzdělávání, sociální služby, bezpečnost atd.), stabilizační funkce státu (fiskální 

politika) (Háva, P. 2007/2008). Ovšem stejně jako může selhat trh, může selhat i vláda. 

Důsledky selhání jsou spojeny s omezenou mocí, kontrolou, pomalou realizací opatření a 

v neposlední řadě tím, že ne všichni zvolení zástupci sledují veřejně prospěšné cíle. Často 

mohou jednat v zájmu soukromém, který je v rozporu se zájmem veřejným. I přes selhání trhu 

a vlády je kombinace jejich působení prospěšná a díky tomu se můžeme dnes ve většině států 

(demokratických) pohybovat ve smíšené ekonomice. Jak uvádí Hamerníková: „Trh 

koordinuje prostřednictvím cen, zisku a ztrát, stát zasahuje prostřednictvím daňových, 

výdajových a regulačních opatření“ (Hamerníková, B. 1996: 12). Do jaké míry má stát 

zasahovat do fungování trhu, jaké jsou základní vztahy mezi prvky ekonomického systému, 

ve kterých je stát jedním z ekonomických subjektů, se nám snaží objasnit veřejná 

ekonomika.  

   V rámci regulace trhu státem, pomocí veřejných financí, může politika státu upřednostňovat 

nebo znevýhodňovat určité subjekty ve smíšené ekonomice. Mezi upřednostňované subjekty 

patří často soukromé subjekty, které si díky slabosti politiků (z důvodu sledování soukromého 

zájmu na úkor veřejného) zajistí výhodnější pozici na trhu vůči konkurenci či vůči jiným 

odvětvím. Využívají k tomu lobbyingu a podplácení, na jejichž základě politik může učinit 

konkrétní rozhodnutí a prosadit ho ve vládě. Takové jednání je pro veřejnou ekonomiku 

škodlivé, zvláště pak pro veřejné finance, které mohou být díky takovému jednání ochuzeny o 

významné finanční obnosy. Jak uvidíme dále v této práci, takovým případem může být 

prokorporační chování státu, které umožňuje vstup korporací na národní trhy s konkurenční 

výhodou, jako je odpuštění daní apod.     

3.5.3 Veřejný zájem 

   Veřejný zájem a jeho podstata se v průběhu historie vyvíjely. Po hospodářské krizi 30. let 

20. století a po druhé světové válce význam veřejného zájmu vzrostl a vedl k rozvoji 

veřejného sektoru. V komunistických zemích bohužel pozbyl svého původního významu. Po 

přechodu k demokratickému státu pak v těchto zemích pojem veřejný zájem nenavazuje na 

tradice, které byly násilně přerušeny. V těchto státech se pak můžeme setkat s mylnou 
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interpretací a naplňováním veřejného zájmu, který je nahrazen spíše zájmem osobním (Malý, 

I. 1999).  

   Veřejný zájem je uplatňován ve veřejné politice, ve veřejné ekonomice, etice a právu a 

směřuje ke společenskému blahobytu. Veřejný zájem podporuje rozvoj společnosti a řeší 

reálné problémy. Který problém je reálný a vyžaduje řešení, vyvolává konflikty kvůli jeho 

uznání, které je následně zakotveno v právních normách.58 Pohled různých vědních disciplín 

na veřejný zájem se liší. Veřejný zájem je synonymem obecného dobra, ovšem definice 

obecného dobra je složitá a řeší ji zejména politická a právní sféra.   

   Z pohledu veřejné ekonomiky je veřejný zájem významným „…atributem vnějšího 

institucionálního prostředí, ve kterém se pohybují, rozhodují se a konají jednotlivé 

ekonomické subjekty“ (Malý, I. 1999: 21). Proto, aby byl veřejný zájem prosazován a 

individuální a skupinové zájmy nebyly až příliš často uznávány jako veřejné, pak musí být dle 

Malého učiněno následující.  

   Nerozšiřovat zásahy vlády do ekonomiky a práv jedinců z toho důvodu, že stát v současném 

světě příliš často selhává. Důvody selhání jsme si již zmínili. Nezamýšlené důsledky vládních 

rozhodnutí, nedostatečná kontrola byrokratického aparátu, omezení spojená s realizací 

legislativy, kompromisy mezi vládními subjekty, které jsou nekoncepční, to vše mluví proti 

státu a jeho přílišným zásahům.   

   S předchozími argumenty souvisí další krok, zvyšovat transparentnost legislativního 

prostředí. Definice veřejného zájmu je důležitá, i když nezaručuje, že bude všeobecně 

akceptována, stejně jako její ochrana a prosazování. V každém případě vyjadřuje zájmy 

jednotlivců, voličů, zájmových skupin, ale nesmí upřednostňovat zájmy jen jejich úzké 

skupiny. Veřejný zájem se vyvíjí v čase, i tento jeho aspekt musí být reflektován, a pokud to 

situace vyžaduje, definice veřejného zájmu musí být redefinována. S tím je spojena 

kvalifikace a informovanost těch, kteří se na definici veřejného zájmu podílejí.  

      

   V zájmu dnešních korporací je ovlivňování politiků a posléze norem, které zasahují do 

jejich sféry podnikání. Lobbují, ovlivňují, dezinformují subjekty politické scény a snaží se je 

přesvědčit o ušlechtilosti jejich zájmu, který může být nazýván i veřejným zájmem. Takovým 

případem by teoreticky mohl být i Cause Related Marketing, jehož nástrojem je financování 

(řešení, dílčí řešení) nějakého veřejného nebo sociálního problému. Takové snahy se mohou 

zdát pro společnost prospěšné, financování ze strany korporací šlechetné a pro stát výhodné. 

                                                 
58 Veřejný zájem, http://cs.wikipedia.org/wiki/Ve%C5%99ejn%C3%BD_z%C3%A1jem, (21.4.2008) 
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Výhodné to ale přestává být ve chvíli, kdy se jedná o zájem úzké skupiny lidí, zájmové 

skupiny nebo jedinců. Ve chvíli, kdy je přijata norma, která zvýhodňuje korporaci, která 

prosazuje „veřejný zájem“. Takový veřejný zájem není veřejným zájmem, ale státem může 

být jako veřejný zájem chybně definován. K požadavku Malého na kvalifikaci a 

informovanost těch, kteří definují veřejný zájem, si dovoluji přidat vlastnosti jako 

kompetentnost, bezúhonnost a morální smýšlení.  

 

3.5.1 Politická filozofie  
 
   Politická filosofie se zabývá studiem základních otázek o uspořádání lidských společností, 

moci, vlády a státu. Spadají pod ni otázky spojené se svobodou, legitimitou, spravedlností, 

občanstvím a otázky o omezeních jedince ve společnosti.    

   Jedním z přístupů k politické filozofii je metodologický individualismus, který vychází 

z toho, že „aktivity celku jsou vykonávány jednotlivci, že kolektiv, jako organizovaný celek 

vzniká, rozvíjí se a zaniká jen prostřednictvím konkrétních jednotlivců“ (Klusoň, V. 2004: 

17). Na druhou stranu se v běžném životě setkáváme s tím, že: „Ač tedy mnohý občan se 

alespoň v teoretické rovině vehementně hlásí k liberalismu, s jeho důrazem na význam a 

úlohu jednotlivce a je přesvědčen o klesající úloze státu, v praxi je stále mnoho těch, kteří 

jsou i nadále ovládáni filozofií holismu. Je to jednodušší a pohodlnější, protože není nutné si 

klást nepříjemné otázky, kupř. stran vlastní politické odpovědnosti“ (Klusoň, V. 2004: 17). 

L.v.Mises říká, že: „Základním rysem lidské společnosti je účelová kooperace; společnost je 

výsledek lidských aktivit, tj. vědomého směřování k dosažení určitých účelů“ (L.v.Mises In 

Klusoň, V. 2004: 18).  

   Kritici metodologického individualismu tomuto směru vyčítají opuštění tradičních hodnot a 

morálky. „Místo těchto hodnot potom zaujímají peníze a honba za materiálním bohatstvím, 

v jehož hromadění je spatřován účel všech účelů. Žijeme ve společnosti, …., která se zakládá 

na soukromém vlastnictví, zisku a moci jako pilířích své existence“ (Klusoň, V. 2004: 21). „V 

takové společnosti, …, získávat, vlastnit a dosahovat zisku jsou svatá a nezcizitelná práva 

individua“ (Fromm, E. In Klusoň V. 2004: 21). Sdílené hodnoty, ať už užší skupiny nebo celé 

společnosti, jako hodnota solidarity, vzájemná pomoc, kooperace a sociální spravedlnost jsou 

ve filozofii liberalismu odsunuty do pozadí. Naopak do středu zájmu postavila vlastní zájem, 

který, jak uvádí Klusoň, v praxi splynul s egoismem a dle něj vedl k principu soukromého 

vlastnictví jako základu tržní ekonomiky. Jeho názor doplňuje A. H. Shand, který říká, že 
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„…nejslabším místem moderního kapitalismu je podpora individuální chamtivosti, která není 

kompenzována šlechetností nebo zájmem o druhé“ (Shand, A. H. In Klusoň V. 2004: 22).   

   V opozici metodologickému individualismu stojí metodologický holismus, který klade 

důraz na celek, jehož součástí je jedinec. Jedinec sám nic nedokáže, síla je tedy v utváření 

celků. Tento směr se také setkal s opodstatněnou kritikou, kritizován byl zejména za šíření 

neodpovědnosti: „…odpovědnost jednotlivců se rychle rozplývá v anonymitě celku“ (Klusoň, 

V. 2004: 22). Přístupy obou směrů k fungování společnosti je vhodné znát, pokud chceme 

pochopit volný trh a jeho kritiku.  

 

   Trh je samoregulačním systémem, v němž hrají hlavní roli poptávka a nabídka. Dosažený 

zisk nebo ztráta alokují vzácné zdroje efektivněji, než jakýkoli známý regulační 

mechanismus. Regulace trhu spočívá v tom, že jednotlivci maximalizují svůj zisk (nejen 

finanční) do té míry, do jaké jim to trh umožní. Dostáváme se tak k teorii neviditelné ruky 

trhu ekonoma Adama Smithe, jejíž princip spočívá v tom, že sledováním čistě sobeckých 

zájmů prospívá každý takto se chovající jedinec společnému blahu. „Tržní systém je evoluční, 

dobrovolný a nehierarchický systém, kde o alokaci zdrojů rozhoduje vztah poptávky a 

nabídky, kde cena hraje klíčovou úlohu a kde ideálem je stav dokonalé konkurence“ 

(Hamerníková, B. 1996: 9). Dle Pareta trvá interakce mezi jedinci na trhu do té chvíle, do kdy 

jsou všichni jedinci účastnící se této interakce uspokojeni a jedna ze stran by se mohla dostat 

do lepšího postavení takovým způsobem, že by zhoršila postavení jiné strany (tzv. Paretovo 

optimum) (Potůček, M. 2005). Pokud bychom trhu dali volné pole působnosti, „pak by 

cirkulární a kumulativní procesy zprostředkované opakovanou nabídkou a poptávkou 

způsobily, že by se ti, kdo disponují velkými zdroji, stávali ještě bohatšími, a chudí by 

přicházeli i o to málo, s čím na trh vstupovali“ (Potůček, M. 2005: 89). 

   Trh byl, je a bude ve vztahu se státem a občanským sektorem. Poměr proporcí mezi tímto 

vztahem se v různých obdobích liší a proto i veřejná ekonomika musí do těchto vztahů 

zasahovat různě a musí reflektovat dynamiku vývoje. Jako příklad si můžeme uvést politiku 

Welfare state, která zažila nevětší rozvoj po druhé světové válce. Welfare state poskytovala 

občanům sociální služby, jistoty a pomoc v nouzi. Období po druhé světové válce takové 

jednání vlády přímo vyžadovalo, samotný trh by nebyl schopen zajistit podmínky pro přežití 

všem jedincům. Tento přístup štědrosti státu kritizovali neoliberalisté. Vytýkali mu 

neúčinnost, škodlivý efekt na management finančních zdrojů a také tendenci k oslabení etiky 

práce a redukci snah jedinců řídit svůj život sám, i v těžkých chvílích (Potůček, M. 1999).   
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   Jak jsme si již naznačili, čistá forma trhu by vyvolala rostoucí nerovnosti v příjmech 

získaných z mezd, rent, úroků a zisků. Každý jedinec by byl závislý pouze na tom, co může 

na trhu nabídnout ke směně. Moderní trhy jsou však regulovány daněmi, veřejnými výdaji a 

regulačními mechanismy (Potůček, M. 2005). Regulační mechanismy státu v tržní ekonomice 

nejsou zcela bez pozadí závislosti na podnikatelské sféře. Na otázku, proč tomu tak je, 

nalezneme snadno odpověď. „…veřejnými funkcemi podnikání (zaměstnanost, ceny, 

produkce, růst, životní úroveň a ekonomické zajištění jednotlivců) disponují do značné míry 

soukromníci – podnikatelé, vyplývá z toho, že vláda nemůže být lhostejná k tomu, jak tyto 

funkce podnikatelé realizují“ (Potůček, M. 2005: 111). Pak se setkáváme s rizikem selhání 

státu, jehož rozhodování je významně ovlivněno soukromou sférou a vytváří taková pravidla a 

regulace, které připomínají volný trh bez regulací a zásahu státu. Podnikatelé nedostanou vše, 

co chtějí, ale dostanou výraznou část na úkor občanů. 

 

3.5.2 Evaluační výzkum 

   V souvislosti s předešlými kapitolami a v souvislosti s Cause Related Marketingem je 

vhodným nástrojem pro zhodnocení pozitivních a negativních důsledků jakéhokoliv zavedení 

politiky, změny, projektu, definice atd. použít evaluační výzkum. Evaluace jako taková 

znamená proces posuzování a hodnocení podstaty, hodnoty a ceny zkoumané intervence nebo 

objektu s cílem provést určitá rozhodnutí o přijetí, odmítnutí nebo modifikaci zkoumaného 

programu nebo objektu na určité úrovni rozhodování (Borg, Gall, 1989 in Hendl, J. 2005). 

Evaluace využívá poznatků z více vědních disciplín a zahrnuje v sobě více aspektů, jako je 

například spravedlnost, lidská práva, morálka, hodnoty atd. Evaluační výzkum je pak 

systematická aplikace sociálněvědních výzkumných metod pro hodnocení pojetí, návrhu, 

implementace a užitečnosti sociálních intervenčních programů (Háva, P. 2008). Rozdíly mezi 

základním výzkumem a evaluačním výzkumem nám definuje Jan Hendl.  
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Tabulka 3: Rozdíly mezi základním a evaluačním výzkumem 

Základní výzkum Evaluační výzkum 

Provádí se v oblasti zájmu výzkumníka 

a znamená příspěvek k teorii. 

Cílem je přispět k řešení praktického problému a 

uskutečnění změny. 

Standardy jsou dány vědeckou 

komunitou. 

Standardy jsou pragmatické. Evaluace musí být 

tak dobrá, aby zodpověděla položené otázky. 

Výzkumník je obvykle orientován v 

jedné disciplíně. 

Výzkumníci hodnotí programy v různých 

oblastech. 

V jedné akci se užívá užší paleta 

výzkumných metod. 

Různé metody. 

 

Využití se hodnotí v rámci vědecké 

komunity. 

Využití je hodnoceno (jinými evaluátory, 

sponzory a zadavateli) z hlediska užitečnosti pro 

rozvoj praxe, řešení sociálního problému nebo 

jako příspěvek k uskutečnění určité politiky. 

 

(Zdroj: Hendl, J. 2005)  

Ze samotné povahy evaluačního výzkumu, která je popsána v tabulce, vyplývá, že tento typ 

výzkumu je vhodným nástrojem pro problematiku, která přesahuje rámec jedné vědní 

disciplíny, což Cause Related Marketing přesahuje. Zasahuje do všech teoretických konceptů 

a aspektů, které jsou v této práci zmíněny. I tyto jednotlivé koncepty by evaluační výzkum 

měly používat jako přecházení negativním důsledkům implementace nových řešení (i když 

samozřejmě nepostihneme všechny negativní důsledky). Existují dva základní evaluační 

výzkumy: formativní a sumativní. Formativní výzkum posuzuje, jak může být současný 

program vylepšen. Sumativní výzkum hodnotí, jak byl program efektivní a zde je vhodné 

v něm i nadále pokračovat (Háva, P. 2008). Předmětem evaluačních výzkumů mohou být 

služby, programy, akční plány (např. školní výukové programy, teorie, řízení kvality, 

fungování soudů atd.). Evaluační výzkum u nich hodnotí účinnost, účelnost, efektivitu, užitek 

i společenský užitek a hodnoty (Háva, P. 2008). Aby evaluační výzkum nebyl příliš široký a 

nic neříkající, je nutné si hned na úvod vymezit perspektivu, z jaké budeme hodnotit a také 

musíme vzít v úvahu všechny aktéry, kterých se bude výzkum týkat.  
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   V rámci Cause Related Marketingu bychom mohli hodnotit celý projekt ve vztahu ke všem 

zmíněným teoriím a také vzhledem ke všem aktérům, kteří jsou vybráni v analýze aktérů 

v analytické části této práce.    

3.6 Okruh 6: Nestátní neziskový sektor 

   Prosazování veřejného zájmu státními orgány může selhávat, jak jsme si ukázali v kapitole 

Veřejný zájem. Soukromý sektor také není vhodným kandidátem pro prosazování veřejného 

zájmu. Proto je zapotřebí neziskového sektoru. Ten se uplatňuje v následujících hlediscích: 

Ekonomické hledisko – neziskový sektor vyplňuje prostor mezi státem, jeho orgány a sférou 

trhu. 

Politické hledisko – neziskový sektor vyplňuje prostor mezi sférou politiky, občany a 

skupinami občanů. 

Sociologické hledisko -  neziskový sektor vyplňuje prostor mezi občanem nebo rodinou a 

celou společností (Duben, R. 1996).  

Dubnova hlediska doplníme ještě hlediskem právním, jelikož právní a podobné podmínky 

mohou dle Martina Potůčka výrazným způsobem podporovat, kultivovat, nebo naopak tlumit 

či ničit potenciál participace jak samotných nestátních organizací, tak i jedinců a spoluobčanů 

(Potůček, M. 2005). Já ještě doplním, že právní hledisko a podmínky mohou ovlivnit také 

participaci soukromého sektoru na financování či jiné spolupráci s neziskovým sektorem 

vzhledem k tématu této práce – vzhledem ke Cause Related Marketingu a filantropii.  

   Díky neziskovému sektoru se na věcech veřejných mohou podílet i občané, což posiluje 

vědomí odpovědnosti za sebe i své okolí. Organizace neziskového sektoru mají určité 

společné rysy: 

1) existují odděleně od státního aparátu 

2) nerozdělují si případně vytvořený zisk 

3) mají samosprávný charakter a vlastní řídící mechanismy – společné cíle a zásady 

činnosti 

4) vyznačují se společnou dobrovolnou aktivitou 

5) vyznačují se tím, že jejich činnost směřuje k veřejnému prospěchu 

a. organizace sloužící svým členům 

b. organizace sloužící převážně veřejnosti (Duben, R. 1996: 88).  

Nevládní občanské organizace fungují vůči státu jako nárazník, aby chránily jednotlivce a 

skupiny před porušováním základních lidských práv ze strany státu. Dnes je v mnoha 

demokratických státech tendence přenášet odpovědnost státu na soukromé společnosti a 
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nevládní občanské organizace. „Od neziskových organizací se očekává, že nejen přispějí ke 

zmírnění napětí mezi poptávkou a nabídkou v netypicky tržní oblasti, ale také přispějí ke 

zmírňování sociálního napětí a odvrácení potencionálního politického konfliktu mezi státem a 

společností“ (Duben, R. 1996: 93).  

 

   Neziskový sektor se, stejně jako soukromý sektor, globalizoval. Došlo k tomu plynule, kdy 

neziskové organizace na místní úrovni nedosáhly takových výsledků, jako větší organizace 

nebo dokonce spojené úsilí organizací na mezinárodní úrovni. Neziskový sektor se také 

vzdělal a neustále získává znalosti od odborníků, opět nejen lokálních. Mezi úspěchy 

neziskových organizací ve světovém měřítku můžeme uvést následující: uspěly v kampani za 

reformu Světové banky, zablokovaly Mnohostrannou dohodu o investicích, prosadily otázku 

zrušení dluhů chudým a rozvojovým zemím na mezinárodním fóru (Hendersonová, H. 2001). 

Občanská společnost dnes disponuje znalostmi a zkušenostmi, které jsou významnou zpětnou 

vazbou  rozhodování veřejného sektoru.  

3.6.1 Terminologie neziskového sektoru 

   Neziskový sektor, nazývaný také třetí sektor, může být vnímán jako chaotický kvůli 

neujasněnému jednotnému pojmenování tohoto sektoru. Proto považuji za důležité, abychom 

si zde ve zkratce definovali základní pojmy tohoto sektoru. 

 

Dobročinný spolek – pomoc lidem, kteří ji potřebují. V právním postavení není tento typ 

občanské aktivity specifikován. 

Dobrovolná organizace – sdružování občanů, členové vykonávají činnost dobrovolně a také 

plní závazky a povinnosti, které organizace vyžaduje.  

Fond – určitý majetek nebo majetková práva, jejichž užití zpravidla ve veřejném zájmu je 

specifikováno v zakládací listině daného fondu 

Grant – v obecném smyslu se jedná o dotaci. Grant je udělován na základě přijetí konkrétního 

projektu, pro splnění definovaného cíle a účelu.  

Nadace – jde o sdružení majetku, který má být používán k veřejně prospěšné činnosti a cílům 

v oblasti sociální, kulturní atd. V právním smyslu jde o sdružení majetku, nikoliv osob.  

Nevládní (neziskové) organizace – její založení, zaměření, řízení a zánik nejsou vázány na 

rozhodnutí příslušného státního orgánu. Jejím účelem není dosahování a přerozdělování zisku. 

Nezisková právnická osoba – její hlavní činností je zajišťování veřejně prospěšných aktivit. 
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Občanská iniciativa – jakýkoliv podnět občanů, který je realizován formou petičního práva 

občanů obracet se na státní orgány se stížnostmi, žádostmi, návrhy. V právním smyslu jde 

nejméně o 500 fyzických osob starších 18 let. 

Občanské sdružení – sdružení fyzických a právnických osob. Jedná se o specifickou 

organizaci lidí, kteří mají společný zájem a cíl, k jehož naplnění je účelné a praktické spojit 

úsilí, činnost a případně i majetek.  

Právnická osoba – skupina jednotlivců, která je dána společenskou smlouvou. Na rozdíl od 

fyzické osoby nelze právnické osobě omezit její způsobilost k právním úkonům.  

Rozpočtová organizace – její příjem a výdaje jsou specifikovány v samotných kapitolách 

státního rozpočtu na příslušný rok (např. Kancelář prezidenta republiky, Parlament, 

ministerstva atd.). 

Příspěvkové organizace – jsou zřízené k plnění konkrétních, zejména vzdělávacích činností, 

které jsou poskytovány za částečnou nebo úplnou úhradu. 

Spolek (sdružení) – soubor jednotlivců tvoří právnickou osobu. Nelze ho však spojovat 

s žádnou politickou stranou nebo hnutím (Duben, R. 1996). 

3.6.2 Sociální marketing neziskových organizací 

   Sociální marketing označuje plánování marketingových aktivit a strategií nekomerčních 

organizací.59 Zaměřuje se na řešení určitého sociálního problému a je vykonáván neziskovým 

sektorem. Sociální marketing je často zaměňován s Cause Related Marketingem. Cause 

Related Marketing také často bývá do češtiny přeložen jako Sociální marketing, jeho význam 

je ale odlišný. 

   Sociálním marketingem neziskového sektoru se jako jeden z mála autorů zabývá Rostislav 

Duben a jako jeden z mála přichází s jeho definicí: „Sociální marketing je v první instanci 

zjednodušeně řečeno aplikací generického marketingu na specifickou formu problémů“ 

(Duben, R. 1996: 280). Jeví se jako prostředek k ovlivňování chování, i když někdy je jeho 

úkolem propůjčovat informace a znalosti. Jeho ultimativním cílem je ovlivňování chování ve 

smyslu zlepšování společnosti.  

   I když se Duben zabývá Sociálním marketingem neziskového sektoru, najdeme u něj tuto 

definici: „Sociální marketing usiluje o ovlivňování sociálního chování ne ve prospěch 

obchodníka, ale ve prospěch příslušné skupiny zákazníků a celé společnosti“ (Duben, R. 

1996: 281). Tato změna chování je v zájmu jednotlivců nebo společnosti. V této definici již 

vystupují pojmy jako obchodník a zákazník. Další definice nás již propojí na soukromý 
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sektor: „Může být realizován (Sociální marketing, pozn. autorky) jak neziskovými 

organizacemi, tak i komerčními podnikatelskými organizacemi.“ Do této chvíle je tedy dle 

definic Dubna Sociální marketing shodný jako Cause Related Marketing. Klíčová je ale 

následující definice: „Jeho cílem není něco prodat, ale přímo pozitivně ovlivňovat sociální 

chování lidí“ (Duben, R. 1996: 281). Ta nám určuje, v čem se liší Sociální marketing 

neziskového sektoru a Cause Related Marketing soukromého sektoru, jehož cílem je kromě 

ovlivňování sociálního chování lidí i generování zisku a zvýšení obratu výrobku, s nímž je 

sociální problém spojen. My se nyní zaměříme na Sociální marketing. 

 

   Při zavádění Sociálního marketingu je možné s úspěchem využít zejména sociální 

antropologii, vzdělávání, masovou komunikaci a psychologii chování (Duben, R. 1996: 285). 

A jak tyto disciplíny mohou sociálnímu marketingu pomoci? Antropologie je vhodnou 

pomocí při předvídání odporu, kterému můžeme čelit, a v designu efektivního programu 

(identifikace budoucích adeptů). Masová komunikace a vzdělávání nám napomáhá ukazovat 

velkému počtu zákazníků, jak nové chování může zlepšit jejich život, k vysvětlování a 

legitimování nového chování, působí jako motivační faktor při změně chování zákazníků a 

vybírá nejlepší komunikační kanály. Psychologie chování vychází z toho, že lidé jednají 

určitým způsobem proto, že očekávají pozitivní výsledky. Proto je nutné přesvědčit jedince, 

cílovou skupinu jedinců, že cílená změna je dobrou věcí. Posuzování úspěšnosti Sociálního 

marketingu spočívá v obhajitelnosti plynulého udržování změny v chování, o kterou usiluje 

(například přestat kouřit, používat bezpečnostní pás, používat antikoncepci atd.).  

 

   Rostislav Duben uvádí, že je: „třeba přesvědčovat soukromý sektor, aby přebíral sociálně 

marketingové aktivity“ (Duben, R. 1996: 288). V tomto ohledu se pomalu dostáváme k samé 

podstatě Cause Related Marketingu. Hranice mezi těmito nástroji je tedy velmi tenká a 

propustná. Autoři, kteří píší a zabývají se jedním nebo druhým marketingem, tuto hranici 

příliš nedodržují a nepracují s ní. Může to být důsledek toho, že toto téma není veřejně tolik 

diskutováno a jeho doba teprve přichází, i když samotnou podstatu nástroje korporace i 

neziskové organizace nějaký čas již využívají. Co mají oba marketingy společné a s čím 

souhlasím, je následující vlastnost: „Dobří sociální podnikatelé a realizátoři sociálního 

marketingu slaďují výměnu hodnot s jejich plánováním, jsou ochotni a schopni měnit svoji 

nabídku podle měnících se podmínek, usilují o rozvoj koordinovaných programů, organizují 

                                                                                                                                                         
59 Wikipedia, http://cs.wikipedia.org/wiki/Soci%C3%A1ln%C3%AD_marketing, (22.4.2008)  
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marketingový průzkum, segmentují svoje trhy, mají základní liniovou orientaci, jsou ochotni 

plánovat a přijímat i rozumná rizika“ (Duben, R. 1996: 289).   
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4. Analýza Cause Related Marketingu  

   V předešlých kapitolách jsme si řekli, co vlastně znamená nový fenomén Cause Related 

Marketing a jaké se s ním pojí teoretické poznatky a klíčové události. V této kapitole se na 

Cause Related Marketing zaměříme z pohledu analytického rámce, který obsahuje analýzu 

aktérů, diskursivní analýzu a případovou studii. Na úvod si uvedeme schéma, které nám 

pomůže zmapovat vztahy mezi jednotlivými aktéry a přenese nás jak do jejich analýzy, tak do 

diskursivní analýzy.  
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Obrázek 7: Schéma analytického rámce Cause Related Marketingu 

Vysvětlivka: U některých buněk jsou odkazy na čísla kapitol, kde blíže pojednávám o daném 

aktérovi nebo tématu. 
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Obrázek 8: Model občanské společnosti z pohledu Cause Related Marketingu
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4.1 Cause Related Marketing v České republice 

   Standardy společensky odpovědné firmy (SOF) a Cause Related Marketing (CRM) se do 

České republiky postupně probojovávají. Na jedné straně je to díky Evropské unii, která 

vydává strategické dokumenty, které musíme implementovat do státní politiky. Zatím na tuto 

implementaci můžeme využívat Evropských sociálních fondů. Dále jsou to mezinárodní 

korporace, které do svých poboček v ČR přinášejí standardy SOF a používají koncept CRM. 

Stále se ale v ČR potýkáme s určitými překážkami, které odrazují firmy k používání CRM 

nebo je nedostatečně motivují. Jde zejména o nízké daňové odpisy (u nás si právnická osoba 

může odečíst ze základu daně maximálně 5 % jeho hodnoty, zatímco ve Velké Británii se 

daňové výhody pohybují až do výše 25 %) a o nedostatečné společenské uznání. I když 

výzkumy z posledních let v ČR ukazují, že je v ČR vhodné prostředí pro zavádění SOF a 

CRM, je problém s uznáním převážně u místních a státních orgánů (vyplývá z výzkumu Fóra 

dárců a Agnes z roku 2004). Veřejná diskuse na toto téma stále ještě nebyla v ČR vyvolána, i 

když zde máme významné aktéry, kteří se o ní snaží (Fórum dárců, Business Leaders Forum, 

Centrum inovací a rozvoje). I samotné firmy (většinou nadnárodní) spolupracují na vyvolání 

této diskuse a o rozšíření povědomí o této problematice.  

   V ČR se zatím jako jeden z mála aktérů na státní úrovni zabývá Ministerstvo práce a 

sociálních věcí (MPSV), které se po vstupu ČR do EU zapojilo do koncepce sociální 

odpovědnosti firem. Ve sféře pracovněprávních vztahů se tento princip uplatňuje např. skrze 

institut kolektivního vyjednávání, a to díky existenci kolektivních smluv60 a dále díky 

institutu rozšiřování závaznosti kolektivních smluv vyššího stupně61. MPSV pro projekty 

spojené se společenskou odpovědností firem navázalo spolupráci s Evropskými sociálními 

fondy a v současné době jsou z Evropských sociálních fondů financovány některé projekty, 

mezi něž patří Program společenské odpovědnosti firem pro malé a střední podniky Centra 

inovací a rozvoje (CIR) v rámci programu JPD3, Priority 7.4. Adaptibilita podnikání62, a  

projekt Sociální marketing občanského sdružení fórum dárců též v rámci JPD3, tentokrát 

v rámci Priority 7.3. Rozvoj celoživotního učení.  

                                                 
60 Kolektivní smlouvy, http://www.mpsv.cz/cs/3619 (7.4.2008) 
61 Postup při rozšiřování závaznosti kolektivních smluv vyššího stupně, http://www.mpsv.cz/cs/1505 (7.4.2008) 
62 http://www.cir.cz/spolecenska-odpovednost-msp  (7.4.2008)  
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4.2 Případové studie 

4.2.1 Dove a veřejná sbírka 5P 

    1. října 2006 byl odstartován Cause Related Marketing projekt ve spolupráci společnosti 

Unilever, pod záštitou značky Dove a nadací VIA (v České republice) a PONTIS (na 

Slovensku), jehož cílem bylo otevřít širší diskusi na téma zdravé sebevědomí dívek a žen a 

poruch příjmu potravy. 

   Projekt se snaží poukázat na problematiku tohoto tématu a oslovit všechny tak, abychom si 

připustili, že například v sousedství našeho domu žije člověk s poruchou příjmu potravy. 

Proto mají lidé možnost v rámci projektu nazvaného zkratkou 5P (podpora prevence poruch 

příjmu potravy) přispívat pomocí DMS v ČR a SMS v SR na veřejnou sbírku Dove, která 

byla počátkem října 2006 vyhlášena. První výtěžek (částka 284 310 Kč) byla již použita na 11 

projektů z oblasti poruch příjmu potravy, na pomoc dívkám a chlapcům, kteří trpí 

nedostatečně silným a zdravým sebevědomím, v rámci vyhlášení veřejného grantu. 

Grantového kola se zúčastnily jak neziskové organizace, tak také jedinci a výjimkou nebyli 

ani základní školy.63  

   Komunikace první části projektu začala venkovní reklamou, na tzv. billboardech a 

citylightech, které zobrazovaly čtyři různé ženy s určitými „nedostatky“, jež měly vyvolat 

diskuzi na téma skutečné krásy (např. jeden ze sloganů byl: „Oplácaná? Krásně tvarovaná?“, 

kdy tento slogan doprovázela slečna plnějších tvarů). Tyto ženy první části kampaně byly 

celosvětové, tzn. kampaň jich užívala ve všech zemích, kde působila. Další fází kampaně byl 

výběr českých žen, které se nějakým způsobem vymykají ideálu krásy, ale přesto se cítí 

krásné. Ty byly nafoceny a jejich fotky použity na propagačních materiálech, které 

komunikovaly na obchodech jak soutěž pro spotřebitele, tak i možnost přispění na veřejnou 

sbírku Dove 5P pomocí již zmíněných DMS. Díky této spotřebitelské soutěži spojené s Cause 

Related Marketing projektem byla vybrána částka a bylo vyhlášeno první grantové kolo, viz. 

výše.  

   Pokračováním Kampaně za skutečnou krásu byl charitativní koncert, který se uskutečnil 22. 

listopadu 2007 v GoJa Music Hall. Na tomto koncertě se dražil kalendář skutečných žen z řad 

zaměstnankyň společnosti Unilever, který nafotil známý fotograf Goran Tačevski, který mimo 

jiné nafotil i celosvětovou Kampaň za skutečnou krásu. Kalendář byl vydražen za 500 000 
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Kč, celkem byla na koncertě vybrána na veřejnou sbírku částka 521 969 Kč. Následovalo 

vyhlášení druhého grantového kola, kdy byla částka rozdělena mezi devět vítězných 

projektů.64 

 

   V rámci Kampaně za skutečnou krásu a veřejné sbírky 5P má své důležité místo samostatný 

výukový program Body Talk, jehož cílem je účinně komunikovat s teenagery (5. – 6. třída 

základních škol), především s mladými dívkami, které tvoří světem kolem nás nejvíce 

ovlivnitelnou skupinu, a které jsou v oblasti PPP (poruch příjmu potravy) velmi podceňované. 

Právě u dětí na základních školách problém s příjmem potravy leckdy začíná. Proto je zde 

projekt Body Talk, v rámci kterého budou dětem školou povinným, jednoduše řečeno, 

vysvětlovány základy zdravého sebevědomí a pochopení a akceptace sama sebe. V rámci 

různých cvičení si zde děti např. zkusí práci v reklamní agentuře, kde je prvopočátek „všeho 

dokonalého“. Především však dostanou prostor hovořit o tom, co je trápí na svém těle i v duši, 

aby na své zdánlivě zanedbatelné problémy nebyly samy, ale hlavně budou mít možnost 

diskutovat s odborníky, kteří jim pomohou jejich zdánlivě malicherným problémům čelit.65  

   Projekt Kampaň za skutečnou krásu, jehož součástí je veřejná sbírka 5P a projekt Body 

Talk, je založen komerční společností, respektive její značkou. Značka Dove v rámci tohoto 

projektu spolupracuje s Nadací Via (v ČR) a s Nadací Pontis (v SR) – nadačními fondy, což 

jsou zástupci občanského sektoru. Jak sama uvádí Nadace Via: „Podporujeme rozvoj 

dárcovství, protože občanská společnost ani neziskové organizace nemohou existovat bez 

podpory osvícených jednotlivců, firem a institucí.“66  Nadace Via i nadace Pontis jsou 

součástí Asociace nadací67 občanského sdružení Fórum dárců, které se snaží firmám i 

neziskovým organizacím přiblížit  Cause Related Marketing a na druhé straně se snaží 

významné firmy získat pro spolupráci s občanským sektorem. Nadace VIA a nadace Pontis 

jsou nositelem veřejné sbírky Dove a odpovídají za výběrový proces, kontrolu užití darů a 

vyúčtování celé sbírky.  

   Důvodem, proč celý projekt a sbírka vznikly, je definice dnešní krásy – a to jak přímo 

médii, tak zprostředkovaně všemi, kdo jsou médii ovlivněni. Máme tedy určitý veřejný 

                                                                                                                                                         
63 Všech 11 vítězných projektů jsou dostupné na: 
http://www.nadacevia.cz/projekty.shtml?conds[0][unspecified....2]=8176b357c1185720296a3d5dc05b7cb3 
(5.5.2008) 
64 Všech 9 vítězných projektů druhého grantového kola dostupné na: 
http://www.nadacevia.cz/projekty.shtml?conds%5B0%5D%5Bunspecified....2%5D=8176b357c1185720296a3d
5dc05b7cb3&conds%5B1%5D%5Byear...........1%5D=2008&Submit=+Vyhledat (5.5.2008) 
65 Kampaň za skutečnou kráasu. http://www.kampanzaskutecnoukrasu.cz/sbirka5p.php (30.10.2006) 
66 Nadace Via. http://www.nadacevia.cz/nadace/poslani.shtml ( 30.10.2006) 
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problém, který se dotýká větší části veřejnosti (zejména dívek a žen). Máme komerční sektor 

(společnost Unilever, značka Dove), který na jedné straně sleduje vyšší zisky díky tomuto 

projektu, na druhé straně se podílí na veřejně prospěšném projektu a spolupracuje 

s občanským sektorem, konkrétně s nadacemi (Via a Pontis). Sleduje tedy primárně svůj 

zájem vyššího zisku a vyšší profitability a nepřímo veřejný zájem redefinice ženské krásy, 

protože současná definice způsobuje vážné populační nemoci (obezita, anorexie, bulimie).  

   Podívejme se tedy, jací aktéři nám v této případové studii vystupují a jaké sleduji zájmy. 

Primárně zde vystupuje jako aktér nadnárodní korporace, která generuje zisk, snaží se získat 

větší podíl na trhu, vyšší tržby, loajalitu ke své značce. Kampaň za skutečnou krásu byla 

implementována mezinárodně, celý koncept vznikl v zahraničí a v každé zemi, ve které 

společnost Unilever působí a propaguje značku Dove, byl zaveden. Hlavní myšlenky 

kampaně a hlavní komunikační nástroje byly dány centrálou, lokální implementace už byla na 

vedení (marketingu) značky Dove. Fórum dárců, které aktivně spolupracuje s hnutím 

Business in the Community z Velké Británie a dalšími neziskovými organizacemi v dalších 

zemích (skupina tzv. Donors forum), je propagátorem Cause Related Marketingu a 

zprostředkovalo značce Dove vhodného partnera pro projekt z neziskové oblasti, který může 

spravovat finance projektu, vyhlašovat granty a rozdělovat finance. Tímto partnerem se v ČR 

stala Nadace Via, na Slovensku Nadace Pontis. Tyto nadace jsou zástupci neziskového 

sektoru, stejně jako občanské sdružení Fórum dárců, a zastupují zájmy a potřeby občanské 

společnosti, rodin a jednotlivců. Máme tedy tři hlavní aktéry, společnost Unilever, občanské 

sdružení Fórum dárců a Nadaci Via (příp. Nadaci Pontis). Cíle Unileveru už jsme si shrnuli, 

cílem Fóra dárců je uplatnění Cause Related Marketingu, umožnění financování veřejného 

problému korporací a cílem Nadace Via je rozvoj filantropie, dárcovství a místních iniciativ. 

Všichni společně pak působí na jednotlivce, rodiny, spotřebitele, na občanskou společnost. 

Pokud problém definice skutečné krásy spotřebitele osloví, pak je výsledkem to, že přispěje 

na sbírku Dove a koupí si výrobky Dove. Tím naplní cíle společnosti Unilever a Nadace Via. 

A Fŕa dárců také, protože projekt Cause Related Marketing má svůj požadovaný efekt, přínos 

pro všechny strany. Finance získané sbírkou Dove jdou na pomoc těm, kteří ji potřebují a 

kteří řeší určitý problém, v tomto případě z oblasti zdraví.   

   Značka Dove ke komunikaci Cause Related Marketingu využila všech dostupných 

marketingových nástrojů, jako je televize, tisk, venkovní reklama, podpora na obchodech a 

v neposlední řadě PR (public relations). PR v tomto případě sehrálo důležitou roli jak 

                                                                                                                                                         
67 Asociace nadací Fóra dárců sdružuje 38 nadací. 
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v komunikaci s médii pro propagaci projektu, tak také se samotnou Nadací Via. 

V navazujícím projektu Body Talk sehrálo PR významnou roli v komunikaci s veřejnými 

institucemi (se školami, s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy), a díky jejich 

intervenci, dobrým vztahům a schopnosti komunikace se značka Dove se svým projektem 

dostala tam, kde je dnes, tzn. umožnila aktivní prezentaci se žáky základních škol a prosazuje 

dokonce zavedení aktivit ohledně diskuze na téma skutečná krása do osnov učiva. Působí tak 

na své spotřebitele skrze další  informační kanál, ne zcela běžný, tj. skrze instituce státu.  

   Tato případová studie nám pomohla odkrýt konkrétní vazby aktérů Cause Related 

Marketingu, které by nám v běžném vnímání projektu nebyly odtajněny. Další aspekty všech 

těchto vztahů nechci hodnotit a předbíhat jejich působení, mým cílem bylo popsat tyto vztahy.  

 

4.2.2 Avon a boj proti rakovině prsu 

   Dalším vhodným příkladem Cause Related Marketing kampaně je americká kosmetická 

firma Avon, která si pro své podpůrné aktivity vybrala též oblast zdraví a v rámci tažení proti 

rakovině prsu uvedla na trh výrobky s růžovým proužkem, z jejichž výnosů se financuje 

program boje s rakovinou. Tato mechanika probíhá také v ČR, kde se setkáváme také s Avon 

linkou, která bezplatně informuje a radí v oblasti rakoviny prsu, dále s projektem Ženy ženám, 

kdy Avon přispívá ženám na vyšetření prsu sonografem nebo mamografem částkou 200 Kč. 

Tyto příspěvky jsou poskytovány ženám, které jsou mladší 45 let nebo starší 69 let a nejsou 

jim tato vyšetření hrazena pojišťovnou. Třetím projektem této společnosti je Růžová jízda 

proti rakovině prsu, která si klade za cíl především osvětu v oblasti rakoviny prsu (autobus 

této společnosti křižuje ČR a nabízí kvalifikovanou pomoc a radu jak ženám, tak mužům). 

Partnery těchto projektů jsou Aliance českých organizací a žen s rakovinou prsu, Asociace 

mamodiagnostiků ČR (AMA ČR) a Mamma HELP. Aliance českých organizací a žen 

s rakovinou prsu vytváří informační a edukační centrum pro veřejnost, její členové se podílí 

na Růžových jízdách a dělají vše pro ty, kteří jsou postiženy rakovinou prsu.  AMA ČR 

vznikla z iniciativy předních odborníků zabývajících se diagnostikou onemocnění prsu, kteří 

jsou zároveň členy Komise odborníků pro mamární diagnostiku (KOMD) Radiologické 

společnosti ČLS JEP a Komise pro screening nádorů prsu Ministerstva zdravotnictví ČR.68 

Společnost Avon této asociaci poskytuje finanční podporu pro screening nádorů prsu v ČR. 

Mamma HELP je sdružení pacientek s nádorovým onemocněním prsu, které slouží veřejnosti 

jako bezplatné informační a poradenské středisko. Od roku 2004 poskytuje pro Avon 
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bezplatnou Linku proti rakovině prsu. Mediálně známým je též Avon pochod, jehož se účastní 

známé osobnosti ČR. Činností, které se dají spojit s Cause Related Marketingem, tedy Avon 

dělá značné množství, a používá k nim veškeré komunikační kanály, které má k dispozici, 

stejně jako značka Dove. Jelikož Avon nevyužívá klasické obchodní sítě, ale podomního 

prodeje skrze své Avon Ladies a Avon Gentlemans, má v rukou mocnou zbraň v podobě 

loajality a důvěry k obchodníkům a ke značce. To je výhodou zejména při koupi výrobků 

s růžovým proužkem, jejichž výtěžek jde na financování boje s rakovinou prsu (např. na 

příspěvek na zmíněné vyšetření prsu).  

   Struktura aktérů v této případové studii odlišná, a jelikož jsem nebyla přímý aktérem a 

zúčastněným pozorovatelem, nemohu v této případové studii odkrýt veškeré vztahy. I tak je 

ale ze všech zúčastněných aktérů patrné, že je zde vytvořena určitá síť a provázanost (např. i 

s veřejnou správou, konkrétně s Ministerstvem zdravotnictví). Vazby soukromé firmy se tedy 

proplétají až do veřejného sektoru. 

   Důležité je také zmínit, že prevence ve formě vyšetření prsu mamografem nebo sonografem, 

kterou značka Avon komunikuje, je až prevencí sekundární (mezi primární prevenci patří 

například hormonální substituční terapie69), tudíž problém rakoviny prsu neřeší zcela 

efektivně. Navíc, zejména v USA, se dnes otevřela diskuze na téma, zda samotné vyšetření 

mamografem nezpůsobuje rozvoj nebo vypuknutí rakoviny u žen.  

4.3 Nejdůležitější aktéři Cause Related Marketingu ve vztahu 

k České republice 

4.3.1 Fórum dárců 

   Fórum dárců je občanské sdružení, které od roku 1997 podporuje filantropii v České 

republice. Roku 1999 založilo Asociaci nadací Fóra dárců, které dnes sdružuje 38 nadací, 

jejímž cílem je dosažení konsensu v komunitě nadací a prosazuje dodržování principů 

etického chování nadací. V roce 2003 založilo další asociaci, tentokrát Asociaci nadačních 

fondů Fóra dárců, která se zaměřuje na informovanost a vzdělanost nadačních fondů a snaží 

se stimulovat nadační fondy k sebe rozvoji a stabilitě.  V témže roce vznikl Klub firemních 

dárců DONATOR70, jehož hlavním cílem je podpora a rozvoj firemní filantropie. Firmy, které 

                                                                                                                                                         
68 http://www.zdravaprsa.cz/index.php?www=sp_detail&id=7&subnavigation_id=35 (5.5.2008)  
69 Boleloucká, L. Podpora zdraví ve vztahu k rakovině prsu: Bakalářská práce. Praha: 2007. 
70 Mezi členy klubu patří tyto firmy: Citibank Europe plc., organizační složka, CS Cabot s.r.o., Česká spořitelna 
a.s., Telefónica O2 Czech Republic a.s. , Hewlett-Packard s.r.o., Johnson&Johnson s.r.o., Metrostav a.s., Philip 
Morris ČR a.s., Pfizer s.r.o., Plzeňský Prazdroj a.s., UniCredit Bank Czech Republic, a.s. 
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jsou členy Klubu, prosazují odpovědné a 

transparentní dárcovství, hlásí se k principům 

společenské odpovědnosti firem, dodržují etický 

kodex dobrého dárce a věnují svou podporu rozvoji 

občanské společnosti.71 Významný krok vpřed ve 

filantropii byl vznik DMS, tzn. dárcovských SMS. 

Tento jednoduchý způsob, jak přispět rychle a 

efektivně na dobrou věc, vznikl díky společnému 

projektu Fóra dárců a Asociace mobilních operátorů 

v roce 2004. Česká republika je zatím jedinou zemí, 

kde tento systém funguje. Jednoduchá a transparentní 

forma přispění, kdy DMS stojí 30 Kč, na dobročinnou věc odchází 27 Kč a na technické 

náklady 3 Kč, podpořila již 160 charitativních projektů, které tak získaly celkem 187 milionů 

korun72. Od téhož roku, kdy byly uvedeny DMSky, se vyhlašuje žebříček TOP firemní 

filantrop, který sleduje firemní dárce podle objemu rozdělených prostředků, finančních i 

nefinančních, které firmy vyčleňují na filantropické projekty a podporu potřebných oblastí.  

   Klíčovým rokem se stal rok 2005, kdy Fórum dárců přichází do českého prostředí 

s projektem nazvaným Sociální marketing (v této práci nazvaný Cause Related Marketing). 

Partnery projektu jsou firma ImageLab a Filosofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze a 

projekt je spolufinancován státním rozpočtem České republiky, rozpočtem hlavního města 

Prahy a Evropským sociálním fondem v rámci Jednotného programového dokumentu pro Cíl 

3 regionu hlavního města Prahy, z oblasti Rozvoje vzdělávání a odborné přípravy, která není 

zaměřená na konkrétní sektor (osoby, firmy). Filosofická fakulta, konkrétně Katedra 

andragogiky a personální řízení, se do projektu zapojila tak, že se podílela na obsahové 

přípravě projektu, odborně připravovala trénink lektorů, spolupracovala na přípravě osnov 

pilotního modulu. Filosofická fakulta je také pokračovatelem projektu Cause Related 

Marketing (Sociální marketing), jelikož má vazby na poskytovatele vzdělávání a instituce 

dalšího vzdělávání. Firma ImageLab jako poradenská a vzdělávací společnost je do projektu 

zapojena jako partner pro odbornou přípravu obsahu projektu, podílí se na přípravě tréninků 

                                                 
71 Klub DONATOR, http://www.donorsforum.cz/donator, (5.5.2008)  
72 Tisková zpráva „Dárcovské SMS posíláme již 4 roky“, 
http://www.darcovskasms.cz/press_docs/23_04_08TZ1208959668.pdf (5.5.2008)  

Fórum dárců 
- Občanské sdružení 
- Založeno r. 1997 
- 1999 založena Asociace nadací Fóra 

dárců 
- Od r. 2001 výkonnou ředitelkou 

Pavlína Kalousová 
- Od r. 2003 Klub firemních dárců 

DONATOR, Asociace nadačních fondů 
Fóra dárců 

- 2004 – vznik DMS (dárcovské SMS) 
- Od r. 2004 žebříček TOP firemní 

filantrop 
- Od r. 2005 projekt Cause Related 

Marketing 
- Od r. 2007 vydává časopis CSR Fórum 
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lektorů a na přípravě školení. Stejně jako Filozofická fakulta bude pokračovatelem projektu, a 

to určený zejména pro komerční sféru.73   

   V rámci projektu probíhaly semináře a workshopy, a to jak pro firmy, tak pro neziskové 

organizace. První seminář, který se konal 7. prosince 2007, navštívila Sue Adkins, průkopnice 

Cause Related Marketingu ve Velké Británii v rámci hnutí Business in the Community. 

Tohoto semináře jsem se účastnila a byl nám na něm představen celý koncept Cause Related 

Marketingu, příklady z praxe ze zahraničí i z České republiky. O Business in the Community 

si ještě řekneme něco blíže, ale již teď mohu zmínit, že tato organizace a konkrétně i Sue 

Adkins jsou Think tanky pro Českou republiku a zejména pro Fórum dárců. V návaznosti se 

dá říci, že Fórum dárců je Think tankem v České republice, je průkopníkem používání a 

vzdělávání v oblasti CRM. Před projektem, který Fórum dárců přineslo, se o tomto fenoménu 

nehovořilo uceleně a v České republice nebyl CRM představen jako jednotný projekt. Byly 

zde pouze formy filantropie a dárcovství, které ovšem firmy nekomunikovaly navenek a 

nechávaly si tyto aktivity pro sebe.  

   Výstupem seminářů a workshopů byl 25. října 2007 workshop Nový trend v marketingové 

komunikaci firem – Sociální marketing/Cause Related marketing v českých podmínkách. Zde 

byly prezentovány úspěšné případy CRM v ČR, a co víc, neziskové organizace, které se do 

projektu zapojily a učily se, jak svůj projekt správně „prodat“ firmám, zde prezentovaly své 

projekty a hledaly pro ně vhodné partnery.74 Některé z projektů si svého partnera tento den 

získaly a úspěšně aplikují CRM. 

    Pokud se na Fórum dárců podíváme z pohledu aktéra CRM, jeho role a charakteristiky jsou 

následující:  

 
Zahrnutí do CRM: Vzdělávání v projektu CRM, poradenské služby v oblasti firemní 
filantropie (strategie, výběr vhodného veřejně prospěšného projektu), v legislativních otázkách 
spojených s filantropickými aktivitami (jak založit nadaci, nadační fond, právní a daňové 
předpisy). 
 
Zainteresovanost v CRM: Vysoká. Díky Fóru dárců byl v ČR CRM pojmenován, definován a 
je uplatňován. 
 
Vliv na CRM: Vysoký. Můžeme říci, že je Think tankem celého projektu v ČR. 
 
Pozice vůči CRM: Podporující. Podporuje rozvoj CRM v ČR, a to jak u firem, tak u 
neziskových organizací. 
 

                                                 
73 Veškeré informace o projektu jsou z rozhovoru s Radkou Pokornou, která pracuje ve Fóru dárců a projektem 
se zabývá. 
74 Seznam neziskových organizací, které zde svůj projekt prezentovaly, ať už formou prezentace nebo 
prezentačního panelu, jsou součástí přílohy této diplomové práce. 
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Dopad CRM na aktéra: Vysoký. CRM a standardy odpovědné firmy jsou jednou z hlavních 
náplní tohoto aktéra.  

 

4.3.2 Média a mediální obraz 

   Bezesporu mají média (ať už jde o televizi, tisk, rádio) v moderních společnostech zásadní 

vliv a význam. Podle Denise McQuaila jsou média zdrojem moci, prostředím, kde se na 

národní i nadnárodní úrovni odehrávají události veřejného života, zdrojem výkladů sociální 

reality a představ o ní a v neposlední řadě zdrojem uspořádaných a veřejně sdílených 

významových soustav (McQuail, D. 2002). Nové typy médií se dostávají k lidem stále blíž, 

čehož využívají i korporace, aby oslovily cílového spotřebitele takovým médiem, které je mu 

blízké a kterému naslouchá. Z pohledu marketingové komunikace jsou tedy média vlivným 

nástrojem komunikace, která také znají svou cenu, kterou musí korporace platit 

z marketingových budgetů. Média jsou stále jedním z důležitých nástrojů, které vytváří image 

značky nebo firmy. Z pohledu Cause Related Marketingu je role médií taková, že hrají svou 

důležitou úlohu v komunikaci značky spojené s Cause Related Marketingem, tedy nějakým 

veřejným nebo sociálním problémem, a vytvářejí tak image projektu CRM a informují vůbec 

o jeho existenci. Důležité je, že přinášejí též obraz společenské odpovědnosti firmy.  

   Tím, že média zobrazují projekty CRM, ukazují také veřejné a sociální problémy, které se 

tyto projekty snaží řešit. To může vést k tomu, že jsou ve společnosti upřednostňovány jen ty 

veřejné a sociální problémy, které jsou  mediálně známé, které si firmy vybraly jako vhodné 

pro řešení v rámci CRM. Ostatní problémy se pak mohou zdát ne tolik zajímavé a populární, a 

proto získání prostředků na jejich financování se může stát obtížnější. Jak se lidově říká, kdo 

nebo co není v médiích, ten jako by nebyl. Shrňme tedy roli médií do pěti charakteristik dle 

Varvasovszkyho a Brugha takto: 

 
Zahrnutí do CRM: Komunikace CRM projektů k veřejnosti. 
 
Zainteresovanost v CRM: Střední až nízká. Média jsou pouhým nástrojem ke komunikaci 
CRM, i když je komunikace důležitá. 
 
Vliv na CRM: Střední. Populární témata, populární veřejné a sociální problémy mohou být pro 
CRM projekty díky obrazu médií firmami upřednostňovány.    
 
Pozice vůči CRM: Podporující. Komunikace významně podporuje úspěch projektů CRM. 
   
Dopad CRM na média: Nízký. Firmy skrze CRM mohou prosadit do médií pouze nová 
témata. Média o ně nemusí dále projevovat zájem. 
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4.3.3 Evropská unie 

   Evropská Unie se zabývá zejména společenskou odpovědností firem, která je s Cause 

Related Marketingem úzce spojena. Komplexněji se tématem zabývá od roku 2001 v Zelené 

knize, která je reakcí na celosvětovou aktivitu Mezinárodní organizace práce (International 

Labor Organization, ILO). Společenská odpovědnost firem a její zásady též vycházejí 

z Lisabonské strategie, která byla přijata na jaře roku 2000 a jejímž hlavním tématem je 

konkurenceschopnost firem Evropské unie. Jelikož z globálního hlediska hraje společenská 

odpovědnost firem stále důležitější roli, stala se součástí strategie zvyšování 

konkurenceschopnosti podniků. Nicméně, Evropská unie ve svém prosazování společenské 

odpovědnosti nešla od roku 2001 příliš vpřed, proto ani důraz kladený na členské země není 

příliš vysoký. I tak se podniky v EU k zásadám společenské odpovědnosti stavějí stále více 

pozitivně, a samy, bez větších nátlaků ze strany EU, tyto standardy zavádějí. Zájmy aktéra 

Evropské unie bychom tedy mohli shrnout následovně. 

 

Zahrnutí do CRM: Vydávání strategických dokumentů v oblasti společenské odpovědnosti 
firem. 
 
Zainteresovanost v CRM: Střední. Z hlediska konkurenceschopnosti v globální ekonomice je 
EU nucena zavádět nové standardy společenské odpovědnosti firem. 
 
Vliv na CRM: Střední. Cause Related Marketing v sobě zahrnuje standardy společenské 
odpovědnosti firem, ale strategii CRM jako takovou EU neovlivňuje. 
 
Pozice vůči CRM: Podporující. Podpora z hlediska vytváření a zavádění principů společenské 
odpovědnosti firem. 
 
Dopad CRM na EU: Střední. Může zvýšit zavádění standardů společenské odpovědnosti firem 
a tím pomáhat naplnit cíle Lisabonské strategie. Nicméně, cíle Lisabonské strategie jsou dnes 
podle Ministerstva průmyslu a obchodu75 značně nenaplněné a společenská odpovědnost je jen 
nepatrnou součástí, proto nemusí hrát až tolik významnou úlohu.  

4.3.4 Stát 

   Stát je instituce, která je uspořádána především k řízení a koordinaci různých zájmů a k 

efektivnímu rozhodování o preferencích a pořadí veřejných úkolů. To vše se odehrává 

v oblasti politické, ekonomické, sociální a kulturní (Hendrych, D., Hoós, J., Jenei, G., Vass, 

G. In Potůček, M. 2005). Podle toho, jak je stát centralizován nebo decentralizován, je zatížen 

byrokratickým aparátem. Některé úkoly, které jsou zformulované na centrální úrovni a poté 

delegovány na nižší úroveň, dnes zastávají i neziskové organizace nebo dokonce soukromý 

sektor.  
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   Co se týče společenské odpovědnosti firem a Cause Related Marketingu, na základě Zelené 

knihy a Lisabonské strategie byla přijata některá opatření, nicméně výrazněji je můžeme 

sledovat pouze u Ministerstva práce a sociálních věcí.  Po vstupu do Evropské unie se 

Ministerstvo práce a sociálních věcí zapojilo do koncepce Sociální odpovědnosti podniků při 

Generálním ředitelství pro zaměstnanost, sociální věci a rovné příležitosti Evropské komise.76 

Více se pak zabývá hlavně oblastí pracovněprávních vztahů a sociální oblastí co se týče 

vztahu mezi zaměstnanci a zaměstnavateli, ale do dalších témat se společenskou odpovědností 

firem se zatím nepustilo. Spojitost státu jako aktéra s CRM tedy můžeme shrnout následovně. 

 
Zahrnutí do CRM: Právní a zákonné úpravy pro zavádění konceptu společenské odpovědnosti 
firem. 
 
Zainteresovanost v CRM: Prozatím nízká. V CRM téměř žádná, ve společenské odpovědnosti 
firem začínající. 
 
Vliv na CRM: Střední až vysoký. Daňové úpravy mohou významně ovlivnit zájem firem o 
CRM a společenskou odpovědnost firem. 
 
Pozice vůči CRM: Podporující. Stejně jako u Evropské unie zde platí podpora z hlediska 
vytváření a zavádění principů společenské odpovědnosti firem a daňově výhodných či 
nevýhodných podmínek. 
 
Dopad CRM na stát: Vysoký, jeho důsledky zatím nelze hodnotit z předešlé zkušenosti v ČR, 
ale můžeme nacházet příklady v zahraničí. Krajním negativním dopadem na stát je korupce a 
ovlivňování státní politiky ve prospěch společností, které uplatňují CRM. 
 

4.3.5 Trh 

   Nebudeme se zde zabývat definicí trhu, ale tím, jakou roli sehrává v oblasti CRM a sociální 

odpovědnosti firem. Volný trh a firmy jako takové jsou často předmětem kritiky, ale mají i 

své kladné stránky. „Rychlost, s níž vlády provedou jakoukoli změnu ve své politice, je 

směšná v porovnání s rychlostí, jakou mezi sebou dnes na internetu mohou komunikovat 

spotřebitelé a nátlakové skupiny. Na rozdíl od politiků si korporace nemohou dovolit, aby 

spotřebitelská veřejnost byla zklamána, nebo dokonce trvale nespokojena. Korporace nemají 

žádnou jistotu, že je jejich postavení doživotní“ (Hertzová, N. 2003: 141). Díky tlaku 

spotřebitelů jsou korporace nuceny vyvíjet stále nové nástroje komunikace a stále měnit svou 

politiku a přístup jak ke spotřebitelům, tak k životnímu prostředí. Spotřebitelé, jedinci a 

rodiny mají dnes tendenci požadovat po firmách to, co bylo dříve nemyslitelné, proto je 

firmám dovoleno pouštět se i do takových oblastí, jakým jsou věci veřejné. „…nadnárodní 

                                                                                                                                                         
75 Lisabonská strategie In MPO, http://www.mpo.cz/dokument2860.html (6.5.2008) 
76 MPSV, http://www.mpsv.cz/cs/3893 (7.4.2008)  
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společnosti do svých programů zařazují novou dimenzi, která je staví do role poskytovatele 

sociálního zabezpečení, ekologa a zprostředkovatele. Korporace tak přebírají tradiční funkce 

národního státu, neboli jinými slovy: byznys začíná hrát roli státu“ (Hertzová, N. 2003: 194). 

Neboli „ústup státu poskytl byznysu příležitost. Z politiky se stal produkt se stále méně 

jasným zaměřením, a byznys má tak možnost prokázat svou morální výši přijetím závazků 

v ekologické a sociální oblasti, a zároveň tím získat zajímavé podnikatelské výhody“ 

(Hertzová, N. 2003: 198). Takové příležitosti korporace samozřejmě využívají ve svůj 

prospěch a jedním z důsledků využití této příležitosti je i Cause Related Marketing. 

Podívejme se tedy na roli trhu v oblasti CRM. 

 

Zahrnutí do CRM: Trh, respektive firmy, CRM zavádí, bez nich by neexistoval. 
 
Zainteresovanost v CRM: Vysoká. CRM sebou přináší mnoho konkurenčních výhod a tím i 
vyšší zisky pro firmu, loajalitu zákazníků. Zájem o jeho uplatňování stále roste a 
pravděpodobně stále poroste. 
 
Vliv na CRM: Vysoký. Jsou to především firmy, které určují, jakým směrem se CRM bude 
ubírat, jakou oblastí se bude zabývat a jak se bude dál vyvíjet. 
 
Pozice vůči CRM: Mobilizující. CRM nevzniklo samo o sobě, ale vyvinuly ho firmy jako 
nový marketingový nástroj. 
 
Dopad CRM na trh: Vysoký. Otevírá novou dimenzi konkurenčního boje, který může být 
prospěšný i pro širší veřejnost, i když sebou nese nezamýšlené důsledky. 
 

4.3.6 Občanský sektor 

   „Občanský sektor je institucionalizovaným vyjádřením života občanské společnosti“ 

(Potůček, M. 2005: 103). Občanská společnost je chápána jako nezávislá samoorganizační 

společnost, „…jejíž jednotlivé části se dobrovolně zapojují do veřejné činnosti, aby 

uspokojily individuální, skupinové či veřejné zájmy v rámci právně definovaného vztahu 

mezi státem a společností“ (Potůček, M. 2005: 102). Občanský sektor tedy tvoří organizace, 

které na základě sdílených hodnot jedinců pracují pro obecné dobro, nezištně a bez cíle 

generovat zisk pro sebe. Občanský sektor můžeme chápat jako pojítko mezi veřejným 

sektorem a soukromým sektorem. Klasickým představitelem občanské společnosti jsou 

neziskové organizace, které pomáhají naplňovat ty potřeby (materiální, sociální, 

psychologické, duševní aj.) a řešit ty problémy, které nedokáže řešit stát ani trh. 

   V rámci CRM hraje neziskový sektor významnou úlohu, občanské sdružení Fórum dárců 

dokonce velmi specifickou (viz. výše). 
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Zahrnutí do CRM: Neziskový sektor je významným partnerem firem pro CRM. Jsou klíčovým 
nástrojem pro zacházení s financemi v rámci CRM a jsou to většinou ony, kdo díky získaným 
financím prostřednictvím CRM projekty pomoci potřebným realizují. Stále častěji se také 
budeme setkávat s tím, že samy neziskové organizace budou vytvářet CRM projekty a nabízet 
je velkým firmám. Taková situace je přínosná z toho pohledu, že nebudou podporovány jen ty 
problémy, které určí za vhodné podporovat firma, ale které opravdu požaduje společnost. 
 
Zainteresovanost v CRM: Vysoká. Díky projektům CRM mohou neziskové organizace 
získávat více finančních i nefinančních prostředků pro podporu své problematiky, stejně jako 
mohou docílit širšího povědomí o problému díky komunikaci v médiích, jež zprostředkovává 
firma v rámci CRM. 
 
Vliv na CRM: Nízký – střední. Dnes jsou to převážně firmy, které určují, který problém 
podpoří. Kvalifikace lidí v neziskovém sektoru ještě nedosahuje úrovně managerů ve firmách, 
což je vyjednávací nevýhoda při nabízení svých vlastních projektů. 
 
Pozice vůči CRM: Podporující. Bez neziskových organizací by nebylo možné zacházet 
s financemi na projekty tak, jak se může skrze ně. Stejně jako s řešením projektů. 
 
Dopad CRM na občanský sektor: Vysoký. Neziskový sektor se musí učit správnému vedení, 
řízení, vyjednávání a komunikaci svých projektů, aby uspěly u firem. To zvyšuje jejich 
kvalifikaci. Pozitivním dopadem je možné získání vyšších prostředků a zájmu k řešení 
problému. Negativním dopadem může být výběr problémů firmami podle oblasti zájmu firmy, 
nikoli občanské společnosti. Některá důležitá témata a problémy tak mohou být opomíjeny. 
Veřejné zájmy občanské společnosti tak mohou být nahrazeny zájmy trhu a firem. 
 
 

4.3.7 Politické strany, politici 

   Významnou součástí státu jsou politici a politické strany. Podle toho, která z politických 

stran z politického spektra je u vlády, je trh omezován a regulován. Konkrétní jedinci 

z politických stran, politici, jsou těmi, kteří vytvářejí konkrétní opatření a rozhodují o nich. A 

jsou to právě oni, na něž může velmi silně působit korupce a lobbying, jevy, které politiky 

svádějí jednat za účelem zisku, ve prospěch firmy, nežli ve prospěch státu a občanské 

společnosti. V oblasti CRM je jejich role dle mého názoru spojena mimo jiné i s těmito jevy. 

 
Zahrnutí do CRM: Politici skrze své politické strany mohou regulovat daňovou politiku 
v zemi. Ta je důležitá pro motivaci firem zavádět CRM programy.  
 
Zainteresovanost v CRM: V současné době v ČR spíše nízká. Politici a politické strany 
doposud neobjevili možnosti, které CRM otevírá jak pro občanskou společnost, tak pro ně 
samotné (což není stránka věci, kterou by měli objevovat). 
 
Vliv na CRM: Střední. Zatím spíše nevědomě ovlivňují CRM tvorbou daňové politiky. 
 
Pozice vůči CRM: Pozice je v ČR spíše nevědomá.  
 
Dopad CRM na politiky: Nízký, zatím. Do budoucna by CRM u politiků a politických stran 
mohl vyvolat dvojí působení. Negativní ve smyslu korupce a rozšiřování lobbyingu. Pozitivní 
ve smyslu větší péče o občanskou společnost. Regulační v případě, kdy by dle svého 
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politického spektra regulovali, který problém je ve společnosti potřebné řešit a určitými 
mechanismy by tak ovlivňovali výběr problémů pro CRM. 
 
 

4.3.8 Rodiny, jednotlivci, spotřebitelé 

   Podle Noreen Hertzové dnes spotřebitelé začínají hrát roli globální četníka. Protesty 

spotřebitelů jsou mnohdy účinnější než akce jakéhokoliv politika (Hertzová, N. 2003). To 

vede firmy především k zavádění standardů společensky odpovědné firmy. Další významnou 

rolí spotřebitelů je to, že si při koupi výrobků vybírají mezi konkurencí, mezi mnoha 

značkami a firmami. To vede firmy k tomu, že o své zákazníky bojují a předhánějí se 

s konkurencí, kdo přijde s lepší nabídkou a efektivnější komunikací a předstihne tak 

konkurenci. Spotřebitelé, jednotlivci a rodiny hrají v CRM svou podstatnou roli. Bez nich by 

nebylo pro koho vyrábět výrobky, koho si získávat na svou stranu a od koho generovat zisk. 

 

Zahrnutí do CRM: Rodiny, jednotlivci a spotřebitelé jsou za prvé cílovou skupinou CRM 
projektů co se týče poskytování řešení určitého problému (především cílovou skupinou 
neziskových organizací). Za druhé mají významnou roli nazvanou „decision makers“. Jsou to 
oni, kdo se rozhodují, který výrobek si koupí a proč. Jsou tedy cílovou skupinou CRM i 
z druhé strany, komunikační, pro ovlivnění ke koupi výrobku dané firmy. 
 
Zainteresovanost v CRM: V současné době u nás roste zájem u spotřebitelů o to, zda firma 
podporuje nějaký charitativní projekt. Z výzkumu vyplývá, že by při koupi výrobku při stejné 
ceně a stejném použití upřednostnili výrobek, který je zapojen do veřejně prospěšné činnosti 
(viz. kapitola Výzkumy v oblasti Cause Related Marketingu). Tím dávají najevo sympatie 
s firmami, které používají CRM projekty. Je pravděpodobné, že tento zájem poroste.  
 
Vliv na CRM: V současné době střední, do budoucna vysoký, což souvisí s předchozím 
bodem. Čím více budou mít spotřebitelé zájem o produkty spojené s veřejně prospěšnou 
aktivitou, tím více poroste tlak na firmy, aby takový program zavedly. 
 
Pozice vůči CRM: Podporující. Tím, že spotřebitel upřednostní z konkurence ten výrobek, 
který je spojen s CRM projektem, podporuje i další rozvoj CRM projektů, ať již stávajících 
nebo zcela nových.  
 
Dopad CRM na spotřebitele: Z pohledu spotřebitelského střední, z pohledu občanské 
společnosti vysoký. Z prvního pohledu jde o změnu spotřebitelského myšlení, které se může 
měnit a být založené na jiných hodnotách než doposud. Z druhého pohledu může mít za 
následek upřednostňování nebo diskriminaci problému, který se daného spotřebitele osobně 
dotýká, a na jeho řešení. 
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4.3.9 Business in the Community 

   Nezávislé sdružení Business in the Community bylo založeno roku 1995 Sirem Dominicem 

Cadburym a jeho ředitelkou se stala Sue Adkins77.  Jejich původní myšlenka, se kterou 

sdružení zakládali, byla založena na předpokladu, že Cause Related Marketing by 

potencionálně mohl pomoci sociální a ekonomické regeneraci komunit a zároveň by mohl 

budovat byznys. Misí Business in the Community je inspirovat byznys ke zvyšování kvality a 

rozsah svého přispění k sociální a ekonomické regeneraci pomocí sociální odpovědnosti firmy 

jako zásadní součástí obchodu.  Dnes je součástí tohoto hnutí více než 800 firem78 ve Velké 

Británii, dalších 3000 firem jsou nějakým způsobem zapojeny do aktivit Business in the 

Community. Ve světě sdružení spolupracuje se 112 organizacemi z 60 zemí světa.79 

   Seeing is believing je úspěšný program tohoto sdružení. Používá se k motivování předního 

managementu pro aktivity CSR (Corporate Social Responsibility). Senior manažeři jsou 

seznámeni se sociálními problémy přímo na místě, kdy navštíví např. azylový dům, 

uprchlický tábor a podobná místa. Výhodou tohoto programu je nejen vysoká účinnost, ale 

také lepší efektivita. Šéf podniku může sám nejlépe posoudit, jaké aktivity a prostředky by 

mohla jeho firma nabídnout.  

   Podle Businss in the Community firmy, které jsou chytré, vidí, že odpovědný byznys může 

pomoci jim samotným v inovacích a vývoji nových produktů a služeb, díky čemu mohou 

získat přístup na nové trhy, a přitom minimalizovat risk. Takové firmy implementují inovace 

a programy, které mají pozitivní dopad na společnost a nedělají pouze ad hoc akce, které mají 

odvrátit nebo minimalizovat jejich negativní vliv. To je dnešní odpovědný byznys.80  

   Business in the Community, konkrétně Sue Adkins, pomáhalo také občanskému sdružení 

Fórum dárců jako poradce při uvádění projektu Cause Related Marketingu. Sue Adkins se 

účastnila některých školení a workshopů jak pro firmy, tak pro neziskové organizace, kde 

přednášela podstatu Cause Related Marketingu a seznamovala s dobrými i špatnými příklady 

tohoto marketingu. Mohli bychom říci, že Business in the Community je Think Tankem pro 

Fórum dárců. Role tohoto aktéra tedy můžeme shrnout následovně. 

 

                                                 
77 Sue Adkins dnes přednáší na téma Cause Related Marketing po celém světě. Často je zvána nadnárodními 
korporacemi k přípravě CRM projektů, které často následně fungují mezinárodně.   
78 Mezi tyto firmy patří např.: TESCO PLC a BT, Barclays Plc, Cadbury Ltd, DIAGEO, Research International 
(UK) Ltd, The Marketing Society, SmithKline Beecham plc a další. (Adkins, S. 1999)  
79 Business in the Community, http://www.bitc.org.uk/who_we_are/index.html, (7.5.2008) 
80 Responsible Business, http://www.bitc.org.uk/take_action/responsible_business/index.html (7.5.2008)  
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Zahrnutí do CRM: Think Tank pro Velkou Británii v oblasti CRM. Sdružují mnoho firem, 
které uplatňují standardy odpovědné firmy a používají CRM. Dále pomáhá i dalším 
organizacím v jiných zemích zavádět tyto standardy a CRM. 
 
Zainteresovanost v CRM: Vysoká. BITC je iniciátor a Think tank CRM. 
 
Vliv na CRM: Vysoký. Udává nové trendy a směry, jakým se CRM ubírá. 
 
Pozice vůči CRM:  Podporující. Podporuje rozvoj CRM a standardů odpovědné firmy nejen ve 
Velké Británii, ale také u nás v ČR a v jiných zemích. 
 
Dopad CRM na BITC: Vysoký. Stejně jako u Fóra dárců je CRM a standardy odpovědné 
firmy hlavní náplní tohoto hnutí. 
 
 

4.3.10 Business Leaders Forum 

   Business Leaders Forum (BLF) je sdružení mezinárodních a českých představitelů 

společností a firem81, kteří usilují o dodržování etiky v podnikání. Snaží se o naplňování 

společenské odpovědnosti firem (Corporate Social Responsibilty) a podporuje spolupráci 

mezi soukromým, veřejným a neziskovým sektorem. BLF sdružuje především představitele 

obchodu a průmyslu, velké, střední i malé firmy, firmy se zahraniční účastí, spolupracuje 

s nevládními organizacemi, institucemi a státní správou, a také s mezinárodními organizacemi 

(OSN, Evropská komise).82 BLF bylo založeno roku 1992 v Praze z iniciativy několika 

českých firem a mezinárodní organizace The Prince of Wales International Business Leaders 

Forum (IBLF83), která se věnuje propagací odpovědného chování firem. Prezidentem této 

organizace je princ Charles. BLF je od roku 2002 partnerem bruselské organizace CSR 

Europe84, která prosazuje odpovědné podnikání na úrovni Evropské Unie a spolupracuje 

s Evropskou komisí.85 

   Hlavní oblastí zájmu této organizace je dosahovat lepšího sociálního, hospodářského a 

celkově životního prostředí. Každoročně uděluje Cenu zdraví a bezpečného životního 

prostředí, kterou může získat jakákoliv organizace, která do svých aktivit zahrnula hledisko 

zdraví a životního prostředí pro průmyslové a servisní podniky, místní komunity, 

zastupitelstva, školy, akademické kruhy a nevládní organizace.86 V listopadu 2003 provedlo 

BLF výzkum na téma společenská odpovědnost firem, který byl publikován v roce 2004 pod 

                                                 
81 Seznam členů je dostupný na: http://www.blf.cz/about/seznam.htm  
82 BLF, http://www.blf.cz/about.htm (7.5.2008) 
83 IBLF, http://www.iblf.org/  
84 CSR Europe, http://www.csreurope.org/  
85 Mezinárodní spolupráce BLF, http://www.blf.cz/about.htm (7.5.2008) 
86 Cena zdraví a bezpečného životního prostředí, http://www.blf.cz/aktivity/ekocena.htm (7.5.2008)  
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názvem Společenská odpovědnost firem, kompletní průvodce tématem a závěry z průzkumu 

v ČR. A jaký vztah BLF ke Cause Related Marketingu?  

 

Zahrnutí do CRM: BLF je zahrnuto do CRM především z pohledu standardů společensky 
odpovědných firem a péče o životní prostředí. CRM jako takový neuplatňuje, ani s ním přímo 
nepracuje. 
 
Zainteresovanost v CRM: Střední. CRM v sobě nese též požadavky společensky odpovědné 
firmy. Pokud tedy firmy uplatňují CRM, uplatňují i společenskou odpovědnost, což je oblastí 
zájmu BLF.  
 
Vliv na CRM: Nízký. BLF má vliv především na společenskou odpovědnost firem a na 
ochraně životního prostředí. 
 
Pozice vůči CRM:  Podporující. CRM v sobě zahrnuje společenskou odpovědnost firem, což 
je oblast BLF. 
 
Dopad CRM na BLF: Střední. Tím, že budou firmy i neziskové organizace zavádět projekty 
CRM, může se zvýšit účast a počet firem, které uplatňují společenskou odpovědnost firem a 
mohou se tak stát dalšími členy BLF.  
 

 

4.3.11 Přehled nejdůležitějších aktérů CRM ve vztahu k ČR v tabulce 

   V předchozích kapitolách jsme se seznámili s nejdůležitějšími aktéry CRM vzhledem 

k České republice a využili jsme pro jejich analýzu vztahu k CRM analýzu aktérů 

Varvasovkého a Brugha. Nyní, pro lepší přehled o rolích jednotlivých aktérů, si je shrneme do 

jedné tabulky. 
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Tabulka 4: Přehled nejdůležitějších aktérů CRM ve vztahu k České republice 

  

Aktér Zahrnutí do CRM Zainteresovanost v 

CRM 

Vliv na 

CRM 

Pozice vůči CRM Dopad CRM na 

aktéra 

Fórum 

dárců 

Vzdělávání v projektu CRM, 
poradenské služby v oblasti firemní 
filantropie (strategie, výběr 
vhodného veřejně prospěšného 
projektu), v legislativních otázkách 
spojených s filantropickými 
aktivitami (jak založit nadaci, 
nadační fond, právní a daňové 
předpisy). 

Vysoká Vysoký Podporující Vysoký 

Média Komunikace CRM projektů 

k veřejnosti. 

Střední až nízká Střední Podporující Nízká 

EU Vydávání strategických dokumentů 
v oblasti společenské odpovědnosti 
firem. 

Střední Střední Podporující Střední 

Stát Právní a zákonné úpravy pro 
zavádění konceptu společenské 
odpovědnosti firem. 

Prozatím nízká Střední až 

vysoký 

Podporující Vysoký 

Trh Trh, respektive firmy, CRM zavádí, 

bez nich by neexistoval. 

Vysoká Vysoký Mobilizující Vysoký 

Občanský 

sektor 

Neziskový sektor je významným 

partnerem firem pro CRM. 

Vysoká Nízký až 

střední 

Podporující Vysoký 

Politické 

strany, 

politici 

Politici skrze své politické strany 

mohou regulovat daňovou politiku 

v zemi. Ta je důležitá pro motivaci 

firem zavádět CRM programy. 

Dnes v ČR nízká Střední V ČR nevědomá Nízký 

Rodiny,jed

notlivci, 

spotřebitelé 

Rodiny, jednotlivci a spotřebitelé 

jsou za prvé cílovou skupinou CRM 

projektů co se týče poskytování 

řešení určitého problému. Za druhé 

mají významnou roli nazvanou 

„decision makers“. 

Dnes v ČR nízká, do 

budoucna vysoká  

Střední, do 

budoucna 

vysoký 

Podporující Z pohledu 

spotřebitelského 

střední, z pohledu 

občanské 

společnosti vysoký. 

BITC Think Tank pro Velkou Británii 
v oblasti CRM. Dále pomáhá i 
dalším organizacím v jiných 
zemích zavádět tyto standardy a 
CRM. 

Vysoká Vysoký Podporující Vysoký 

BLF BLF je zahrnuto do CRM 

především z pohledu standardů 

společensky odpovědných firem a 

péče o životní prostředí. 

Střední Nízký Podporující Střední 
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4.4 Diskurzivní analýza ve vztahu ke Cause Related Marketingu 

   Cílem této části práce je s využitím metod diskurzivní analýzy a kritické diskurzivní 

analýzy hledání a diskuse odpovědí na několik zásadních otázek, které postihují vývoj nových 

vztahů mezi soukromým ziskovým sektorem a nestátním neziskovým sektorem. Z reflexe 

tohoto vývoje vyplývá, že v praxi dochází ke stírání hranic mezi soukromým ziskovým a 

neziskovým sektorem. Ostatně tento fenomén je pozorovatelný také mezi soukromým 

ziskovým a veřejným sektorem, např. v oblasti reforem zdravotnických služeb, jejich 

organizace a nákupu. Strategická role nestátního neziskového sektoru při řešení celé řady 

existujících a nově vznikajících a globalizujících se společenských problémů by se tak snadno 

mohla proměnit v roli „obslužného personálu“ soukromého ziskového sektoru včetně ztráty 

vlastní společenské image a funkce.   

 

4.5 Cause Related Marketing ve vztahu k veřejnosti 

4.5.1 Můžeme se jako občané ČR spoléhat, že mediálně prezentované 
charitativní, filantropické (CRM) projekty jsou ušlechtilým 
zájmem korporací? 

      

   Odpověď na tuto otázku je dle mého názoru jednoznačná, nemůžeme. Mediální obraz, který 

je korporacemi prezentován, nemusí odpovídat realitě. Pokud se podíváme na komunikaci 

samotných výrobků a služeb korporací (bez zapojení do CRM), musí už jen do této 

komunikace zasahovat a regulovat ji Rada pro rozhlasové a televizní vysílání, Zákon č. 

231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, Zákon č. 40/1995 Sb., o 

regulaci reklamy a další dílčí zákony87. Pro CRM projekty je přímo vybízejícím se typem 

komunikace skrytá reklama, která je dle Zákona č.40/1995 Sb. zakázána a definována takto: 

Skrytá reklama je taková reklama, „u níž je obtížné rozlišit, že se jedná o reklamu, zejména 

proto, že není jako reklama označena.“88 Přesto, že je taková reklama zakázána, můžeme se 

s ní setkat, aniž bychom o ní věděli. Často je domluvena přes PR agenturu a prezentována 

jako vlastní zjištění redaktora, moderátora a dalších osob, které nějakým způsobem prezentují 

v médiích (i když zjištění není vůbec zjištěním tohoto člověka, ale informací od PR agentury, 

                                                 
87 Dostupné na: http://www.rrtv.cz/cz/static/zakony/index.htm  
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která má s dotyčným vybudovaný dobrý vztah). Takové informace mohou působit 

důvěryhodně, nezaujatě a významně podporují loajalitu a dobré jméno firmy. Hranice mezi 

skutečností a lží je zde velice tenká a nesnadno rozlišitelná.  

   Pokud je nám tímto prostřednictvím komunikován CRM projekt, filantropická nebo 

charitativní činnost firmy, pak můžeme snadno nabýt dojmu, že je firma opravdu odpovědná, 

má zájem o druhé a pomáhá potřebným. Je nám komunikován ušlechtilý zájem, ušlechtilou 

cestou, ale s neušlechtilou záminkou.  

   V souvislosti se skrytou nebo klamavou reklamou vystupuje na naší obranu občanské 

sdružení Sdružení obrany spotřebitelů, které obhajuje spotřebitelská práva, věnuje se 

poradenské činnosti a upozorňuje na nezákonné či neetické chování podnikatelských 

subjektů.89 Sdružení si mimo jiné klade za cíl vzdělávání spotřebitelů, proto by nás do 

budoucna mělo toto sdružení seznamovat i s takovou oblastí, jakou jsou CRM praktiky. Na 

internetových stránkách (a dalších komunikačních materiálech) aktérů, kteří mají na CRM 

zájem, se o CRM dozvíme základní informace, ale tyto informace jsou (v zájmu aktérů) 

laděny pozitivně a pro CRM marketingově. Kritičtější komunikace reflexe na CRM zatím 

komunikována není, proto ani spotřebitelé a občané ČR nemohou nabýt dojmu, že s CRM 

projekty nemusí být vše v pořádku, pokud se sami nedovtípí.  

    

4.5.2 Má se česká veřejnost stavět ke Cause Related Marketingu spíše 
negativně nebo pozitivně? 

    

   Zaujmout určité stanovisko k tématu CRM dokáže každý z nás. Záleží na tom, zda jsme se 

s ním osobně setkali a za jakých okolností. Vzhledem k tomu, že se zahraničí s tímto 

fenoménem setkalo ve větší míře než zatím my v ČR, můžeme se poučit ze zkušeností 

ostatních států a připravit se na to, s čím vlastně máme tu čest. S každým novým fenoménem 

jsou spojené určité nezamýšlené a negativní důsledky. Proto není neopodstatněné přistupovat 

k problematice kritičtěji a připravit se na případná rizika, pokud jsme s to jim zabránit. Proto i 

tato kapitola přináší více negativních reakcí než pozitivních.  

  

  Mezi pozitiva lze řadit získání dostatečných prostředků, finančních i nefinančních, pro 

kvalitní a efektivní řešení veřejných nebo sociálních problémů. I kritici korporací připouštějí 

                                                                                                                                                         
88 Zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a další dílčí zákony, § 2 odst. 1 písm., 
http://www.rrtv.cz/cz/static/zakony/pdf/40-1995.pdf (17.5.2008)  
89 SOS (Sdružení obrany spotřebitelů), http://www.spotrebitele.info/o-sos/o-nas.php (17.5.2008)  
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určitou prospěšnost některých jejich přístupů, mezi něž patří spojení korporace s určitým 

problémem. „Zpočátku tento systém působil dojmem oboustranné výhodnosti – příslušná 

kulturní či vzdělávací instituce získala potřebné prostředky a sponzorující společnost za to 

byla odměněna skrovným veřejným uznáním a daňovými úlevami. Mnohé z takových 

kombinací veřejného sektoru se soukromým podnikáním byly skutečně založeny na této 

jednoduché filozofii a dařilo se jim úspěšně udržovat rovnováhu mezi kulturní náplní 

příslušné akce nebo nezávislosti instituce a požadavky sponzora na zviditelnění. Řada 

takových podniků pomohla vrátit umění nejširší veřejnosti. Takové úspěchy jsou kritiky 

komercializace často přehlíženy“ (Kleinová, N. 2005).  

   Dalším pozitivem CRM projektů je flexibilita korporací v reakci na problémy, které jsou 

aktuální (např. český CRM projekt Tatranky Tatrám přišel velmi záhy po ničivé bouři ve 

slovenských Tater). Rychlost reakcí se nedá srovnat se s reakcí státu. Tím, že jsou manažeři 

firem zvyklí rychle reagovat na každou novou příležitost na trhu, jsou schopni také rychle 

zareagovat na aktuální společenskou potřebu pro CRM projekt. V porovnání se státem také 

jako spotřebitelé víme, na co budou naše peníze použity: „…zatímco občané kupříkladu 

nevědí, za co jsou utráceny jejich peníze, jež odvádějí státu v daních, u cíleného nákupu 

mohou přesně určit, k čemu mají být jejich peníze použity“ (Hertzová, N. 2003: 203). 

   Ke Casue Related Marketingu bychom se neměli a priori stavět odmítavě, ale měli bychom 

být schopni ho přijmout a být připraveni i na rizika, která s ním mohou být spojena, a jež si 

nyní představíme.  Tato rizika nejsou ale zapříčiněna pouze korporacemi, ale též těmi, kdo jim 

připravuje vhodné prostředí pro jejich praktiky. Jsme to my všichni, občané států, kteří si 

demokraticky volíme politické zástupce, aby zastupovali naše zájmy a vedli stát v náš 

prospěch. Nehledejme tedy všechnu vinu v korporacích, ale i v nás, kdo jsme jim připravili 

„ornou půdu“ pro CRM podnikání.   

 

   Sociální politika ovlivněná, nebo dokonce řízená komerčním sektorem (pomocí výběru a 

podpory jen určitých veřejných nebo sociálních problémů), to je stav, kterého bychom se měli 

vyvarovat. „Nadnárodní korporace, jež jsou spolu s pouze minimálně regulovanými 

finančními toky hlavními hrdiny procesu globalizace, mají již z definice jen málo společného 

s institucemi demokracie: prioritou nadnárodních gigantů není ochrana svobod, ale … 

maximalizace zisku“ (Keller, J. 2001: 78). O tom, že se korporace do veřejné sféry, a tím i do 

sféry sociální politiky, dostávají, je celá tato diplomová práce. Matthew McAllister označuje 

                                                                                                                                                         
 



 

111 
 

firemní angažovanost a sponzoring veřejné sféry „…za manipulaci skrytou za fasádu 

filantropie. … Pokaždé, když se do kultury vloudí komerce, je integrita veřejné sféry oslabena 

zjevně nemístným zasahováním firemní reklamy a propagace“ (McAllister, M. In Kleinová, 

N. 2005: 32). Jenomže, vývoj států, společností a jejich ekonomik zásahu firem do veřejné 

sféry nahrával a nechal jim otevřené pole působnosti. Jak uvádí Naomi Kleinová: „V Kanadě 

za vlády Briana Mulroneyho, ve Spojených státech za Ronalda Reagana a ve Velké Británii za 

vlády Margaret Thatcherové (stejně jako v mnoha jiných zemích) byly podstatně sníženy daně 

velkých podniků, což byl krok vedoucí k destrukci daňové základny a k postupnému 

ožebračování veřejného sektoru. Jak státní kasa vysychala a výdaje se krátily, školy, muzea i 

sdělovací prostředky zoufale hledaly cesty, jak doplnit krátící se rozpočet, a dospěly tedy 

nakonec k partnerství se soukromými společnostmi“ (Kleinová, N. 2005: 29). „Naléhavost 

chronického nedostatku veřejných financí typického pro 90. léta90 ještě více akcentovala … 

technologie. Zrovna v době, kdy se školství muselo potýkat se stále ráznějšími škrty 

v rozpočtu, došlo ke strmému nárůstu nákladů na zajištění moderního vzdělávání. … 

V takovéto situaci ovšem partnerství a sponzorské smlouvy s velkými firmami připadaly 

mnoha státním školám – zejména těm v chudších oblastech – jako jediné východisko z potíží, 

do nichž je dostal rozmach techniky a technologií“ (Kleinová, N. 2005: 90). Aby školy mohly 

nakoupit nová vybavení a držely krok s vývojem techniky, jevil se sponzorský dar jako 

naprosto vhodný. A otvíraly se i nové prostory, kde a na co sponzorské dary čerpat a kde také 

značky mohly svá loga propagovat – sport, školní bufety, hudební a tělesná výchova a další. 

Vývoj tedy sám přímo vybízel velké korporace k zapojení se do sociální politiky, i když 

nebylo předpokládáno (chybně), že korporace tohoto nenápadného volání vyslyší a ještě 

využijí ve svůj prospěch.  

 

   Pokud se ohlédneme trochu dále do historie, narazíme i zde na vhodné podmínky zneužití 

věcí veřejných. „Kulturní výtvory odjakživa patřily k oblíbeným hračkám bohatých a 

mocných. Gaius Cinius Maecenas v roce 33 př.n.l. ustavil spisovatelský důchod pro básníka 

Horatia a vládci jako například František I. nebo rod Medicejských svou láskou k umění 

značně zlepšovali postavení renesančních malířů 16. století. Ačkoliv se míra propojení a 

vměšování mění, platí, že naše kultura byla vybudována na kompromisech mezi názory na to, 

co je veřejné blaho, a osobními, politickými a finančními ambicemi bohatých a mocných“ 

(Kleinová, N. 2005: 32). Historie nás učí, ale nepoučí.  

                                                 
90 Ve spojených státech – pozn. autora  
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   Z historie CRM víme, že první CRM projekt se objevil v roce 1983 (American Express). 90. 

léta 20. století, poznamenaná krizí corporate governance a skandály nadnárodních firem 

(Nike, Shell atd.), spolu s rozvojem technologií a vývojem státní politiky spěly k zavádění 

společenské odpovědnosti firem a CRM nástrojů. Navíc masivní přesun výroby na Východ, a 

tím snižování nákladů na výrobu, mělo za následek přesun rozpočtů na marketing a budování 

značek. Proto nás nemohou překvapit údaje, kdy „…roční objem výdajů nadnárodních 

korporací na sponzoring vzrostl oproti 7 miliardám dolarů v roce 1991 na celých 19,2 miliard 

v roce 1999“ (Kleinová, N. 2005: 33). 

 „V polovině 90. let již byly společnosti jako Nike, Polo a Tommy Hilfiger připraveny 

povznést svět obchodních značek na vyšší úroveň. Už jim nestačilo šířit značku 

prostřednictvím svého zboží, ale začaly ji „pašovat“ i do kulturního povědomí lidí. 

Prostřednictvím sponzoringu kulturních akcí mohly začít expandovat do okolního světa a 

budovat si v něm předsunuté pozice. … Šlo o dychtivé nasávání kulturních idejí a představ, 

aby se pak od zrcadla značky odrážely zpět do kulturní roviny, ale teď už jako „nadstavba“ 

dané značky. Jinak řečeno, hodnotu měla začít značkám přidávat sama kultura. … Nejde už o 

to, kulturu sponzorovat, ale kulturou být“ (Kleinová, N. 2005: 27-28). Nadnárodní korporace 

využily naší nepozornosti a nepozornosti národních politik (které nestíhají plně reflektovat a 

reagovat opatřeními na vývoj globální politiky) a vmísily se do našich životů i těmi cestami, 

kterými je nikdo nečekal. Sponzoring je významnou cestou korporací do našich běžných 

životů mimo obchody. Leslie Savanová, autorka díla The Sponsored Life (Sponzorovaný 

život), dokonce tvrdí, že jsme na sponzoringu závislí a za nejvýraznější symptom této 

závislosti označuje: „…. kolektivní přesvědčení, že se korporace nepřiživují na našich 

kulturních a společenských aktivitách, ale že by naopak bez jejich šlechetnosti nebylo možné 

uplatňovat tvůrčího ducha ani uspořádat církevní shromáždění“ (Savanová, L. In Kleinová, N. 

2005: 34).  

 

   Kritikou společenské angažovanosti firem bez obecných pravidel a reakcí na požadavky této 

odpovědnosti, trochu z jiného úhlu pohledu, je kritika profesora William J. Baumola, který 

říká: „Volání po větší sociální odpovědnosti firem je voláním po zvýšení jejich beztak vysoké 

moci“ (Baumol, W. J. In Klusoň, V. 2004: 98). Profesor Baumol považuje společenské 

aktivity firem za symbolické aktivity, které jsou pouhým symbolem, znamením a vytvářením 

dobré pověsti firmy, nikoliv skutečným příspěvkem sociálnímu, životnímu a přírodnímu 

prostředí. „Podle něho si žádná firma v podmínkách soutěžního trhu nemůže v tomto ohledu 

mnoho dovolit, protože by tím oslabila svou pozici vůči konkurenci, která to nedělá“ (Klusoň, 
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V. 2004: 99). Pokud k CRM přistoupíme z pohledu profesora Baumola, říká nám vlastně, že 

firmy do CRM nedávají žádné vysoké částky (nemohou si dovolit „plýtvat“ financemi na 

takovém místě), aby neoslabily svou konkurenční pozici. Svůj zájem o veřejnou sféru 

projevují velmi chytře, skrze veřejné sbírky apod., čímž na CRM projekty přispíváme vlastně 

všichni. Pak je takový CRM výhodný a vhodný jako konkurenční výhoda. A že takové 

projekty a chování firem mají svůj výsledný efekt, dokazují zahraniční výzkumy 

spotřebitelského chování. Výzkumná agentura MORI91 provedla na přelomu července/srpna 

1998 průzkum, který uvádí, že 77 % ze vzorku dospělých jedinců (ve Velké Británii) si budují 

pozitivní vztah k firmě na základě společenské angažovanosti firmy. 77 % dospělých jedinců 

ze zkoumaného vzorku tvrdí to samé, pokud jde o rozhodování se o koupi produktu. 

Upřednostňují produkty té firmy, která se společensky a sociálně angažuje (Adkins, S. 1999). 

Dále průzkum uvádí, že „…28 % dotázaných Angličanů, kteří se v posledních dvanácti 

měsících rozhodli koupit nebo naopak bojkotovat nějaký výrobek, tak učinilo z etických 

důvodů“ (Hertzová, N. 2003: 138). Abychom nezůstali pouze u Velké Británie, obdobné 

výzkumy probíhaly také ve Spojených státech. Ze studie z téhož roku (1998) vyplývá, že „… 

40-50 milionů Američanů (25 % obyvatelstva) se tímto způsobem rozhoduje u stále většího 

spektra produktů. V případě, že cena a kvalita jsou přibližně stejné, jsou sociálně odpovědné 

firmy ve výhodě“ (Hertzová, N. 2003: 138).     

 

   Se stále výraznějším rozšiřováním CRM projektů a aktivit se „korporace vlastně stávají 

jakýmsi rukojmím vlastních marketingových strategií. Vzhledem k tomu, …, že mezi sebou 

musejí neustále soutěžit, musí být konkrétní problém, v němž se společensky angažují, stále 

závažnější a originálnější“ (Hertzová, N. 2003: 205). A tady narážíme na skutečně významný 

problém, a to definici veřejného zájmu a veřejných problémů, kdy se můžeme poučit z toho, 

že „…firmy na Západě se samozřejmě zhošťují těch sociálních témat, která udělají na 

zákazníka nejlepší dojem. Nejedná se tedy o podporu potřebných, nýbrž těch, jejichž podpora 

vyvolá na trhu nejpříznivější efekt“ (Hertzová, N. 2003: 214). Takový účelový výběr 

veřejných problémů může být likvidační jak pro korporaci, tak pro veřejnou a sociální 

politiku daného státu. Noreen Hertzová si správně pokládá otázky, zda „bude politika sociální 

odpovědnosti udržitelná i v době nevyhnutelného propadu? Až bude snižování nákladů 

nezbytné pro přežití firmy a hlavním parametrem výrobku se opět stane jeho cena?“ 

(Hertzová, N. 2003: 215). Nezapomeňme, že hlavním cílem korporací byl, je a vždy bude 

                                                 
91 Se sídlem ve Velké Británii. http://www.ipsos-mori.com/  
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zisk. Zájem o věci veřejné nevzešel ze šlechetného úmyslu korporací, ale z nutnosti, 

z příležitosti a z tlaku spotřebitelů. Korporace budou konat dobro jen do té doby, do kdy to 

pro ně bude ziskové. A kdo se pak bude starat o věci veřejné?  Poučme se tedy jako občané 

ČR ze zahraničních příkladů a tendencí a očekávejme rozvoj CRM aktivit i s důsledky, které 

sebou nesou.   

 

4.5.3 Přináší nám současné výzkumy CRM a CSR dostatečné, 
reprezentativní a zobecnitelné výsledky? 

    

   V kapitole 3.1.4 Přehled výsledků výzkumů z oblasti CRM jsme se seznámili s výsledky 

výzkumů na téma společenská odpovědnost firem a Cause Related Marketing. Pokud se 

podíváme, kdo výzkumy realizoval a zadával, můžeme si všimnout, že to vždy byli aktéři 

nějakým způsobem do CRM nebo sociální odpovědnosti zainteresovaní. Zájmem takových 

aktérů samozřejmě je, aby výsledky výzkumů hrály ve prospěch zavádění CRM projektů a 

společenské odpovědnosti firem. Chování spotřebitelů, které je též CRM projektům 

nakloněno, také není příliš vypovídající. Spotřebitelé jsou vrtkaví, mohou měnit názor 

z minuty na minutu a v místě prodeje, kde jsou ovlivňováni mnoha faktory, se jejich 

spotřebitelské chování může radikálně lišit od toho, co vypovídali do dotazníků výzkumů. 

Vzhledem k tomu, že stále přibývá těch firem, které spojují své výrobky s Cause Related 

Marketingem, může se stát, že za spotřebitel bude vybírat mezi identickými výrobky různých 

firem, které jsou spojeny s CRM projekty. Pak bude záležet, který z CRM projektů je 

spotřebiteli bližší (jaké téma), případně i na jiných aspektech, jako je cena výrobku apod. 

Tento stav můžeme připodobnit tekuté modernitě měkkého kapitalismu Zygmunta Baumana, 

kdy se ztrácí jedna hlavní autorita (v našem případě firma, jejíž výrobky jsou spojené s CRM, 

což bylo doposud konkurenční výhodou), kterou střídá mnoho autorit (firmy propagující 

podobné nebo identické výrobky, všechny spojené s CRM projektem), které se navzájem ruší 

a získávají svůj post autority opět v ten moment, kdy si je vybírající vybere (v našem případě 

spotřebitel). „Autority už nevydávají příkazy. Naopak: snaží se získat přízeň vybírajících; 

pokoušejí je a svádějí“ (Bauman, Z. 2002: 103). Až nastane taková situace, kdy spotřebitelské 

chování už nebude vypovídající, o co se budou výzkumy CRM opírat? 

   Ve výzkumech CRM zatím chybí také otázka, jaký efekt a užitek mají CRM programy pro 

veřejný nebo sociální problém, který se snaží řešit. To by měl být primární cíl CRM 

výzkumů. Protože firmy nám prezentují, že se chtějí a snaží chovat společensky odpovědně a 
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chtějí pomáhat řešit ty problémy, se kterými se potýká komunita, ve které provozují svůj 

byznys. Proč tedy v rámci výzkumů nezkoumají, zda se jim problémy daří řešit? Podtext 

výzkumů nám stále ukazuje primární cíl korporací: zisk.  

   V ekonomickém časopise Kapitál se můžeme setkat s výzkumem společenské odpovědnosti 

firem z pohledu Američanů, který realizovala organizace National Consumers League ve 

spolupráci s mezinárodní agenturou Fleishman-Hillard. Zajímavé na tomto výzkumu je, že se 

zaměřuje na vnímání společenské odpovědnosti firem americkou veřejností z pohledu voličů 

různých politických stran.92 Z výsledků výzkumu vyplývá, že většina americké veřejnosti není 

spokojena s rozsahem aktivit společenské odpovědnosti firem a přeje si, aby stát do jejího 

plnění zasahoval (takto uvažuje 96 % demokratů, 80 % nezávislých a 65 % republikánů).93 

Resumé říká, že se takové očekávání občanů může promítnout i do plánů politických stran v 

příštích volbách. Z prezentace výzkumu ale není vůbec patrné, na jakém vzorku populace byl 

výzkum prováděn a zda ho můžeme zobecňovat a svým způsobem navádět politické strany, 

aby se angažovaly v oblasti CSR, ať už je to špatně nebo správně. Pokud nám výzkumy 

budou své výsledky prezentovat takovou formou, jsou značně zkreslující a nemají 

vypovídající hodnotu.  

   Proto je nutné, aby současné výzkumy nebyly prezentovány jako obecně uplatnitelné, ale 

pouze jako dílčí, s vypovídací hodnotou pouze pro firmy (nebo pro ty, pro které je výzkum 

určen, pro cílovou skupinu), nikoliv pro celou veřejnost a neziskový sektor. V oblasti CRM a 

společensky odpovědné firmy zcela chybí nezávislé evaluační výzkumy, které by nám 

odkryly i jiné stránky těchto oblastí, které již nemusí být tolik lichotivé pro zavádění CRM 

projektů.   

  

4.6 Cause Related Marketing a nestátní neziskový sektor 

4.6.1 Neziskový sektor – jakou roli hraje v oblasti Cause Related 
Marketingu? 

    

    Zájem nestátního neziskového sektoru, do něhož patří neziskové organizace, občanská 

sdružení, nadační fondy, nadace, církevní spolky apod., je nezištný, motivem činnosti je 

obecné blaho, dobrá vůle, ochota pomáhat a řešit problémy, které nedokáže řešit sám stát. 

Neziskovému sektoru nejde o zisk, jeho podstatou je neziskovost, nicméně v dnešních 

                                                 
92 Vnímání společenské odpovědnosti firem: Kapitál, září 2007, č. 9, s. 36 – 37. 
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podmínkách můžeme nalézt jejich určitou podobnost s korporacemi. Oblastí zájmu je též 

svým způsobem „trh“ (ti jedinci, kteří čelí nějakému veřejnému nebo sociálnímu problému), 

ovšem velmi výrazně se liší produkty. Stejně jako korporace hledají neziskové organizace 

zvýšení povědomí o organizaci, budují si svou image, vztah se svými klienty a co je důležité, 

loajalitu. Jejich cílem je získat prostředky pro řešení určitého společenského problému. Tyto 

prostředky získávají z Evropských fondů (např. Evropský sociální fond), od dobrovolníků, a 

čím dál častěji také od korporací. Důkazem může být celosvětově známá organizace 

UNICEF, jejíž příjmy byly v srpnu roku 1997 z 90 % od korporací (celkem 2.100.000 Liber) 

(Adkins, S. 1999). Nebyl to však pouhý dar od korporací, ale vzrůstající používání Cause 

Related Marketingu, ten měl za následek takto vysokou částku.    

   V nejen teoretické části této práce jsme si vysvětlili rozdíl mezi Sociálním marketingem a 

Cause Related Marketingem. Neziskové organizace by pro svou komunikaci určitého projektu 

měly použít Sociální marketing. Do tohoto marketingu, neboli řízení projektu, zahrnují 

značné úsilí v tom směru, aby našly a získaly vhodné a ochotné partnery, kteří jim poskytnou 

ať už finanční nebo jiné prostředky a oni tak mohly pomoci těm, kteří to potřebují.  

    Dnes stále častěji neziskové organizace oslovují se svým projektem i korporace, které 

disponují značnými prostředky, jež by neziskové organizace dokázaly vhodně použít. Proto se 

dnes i neziskové organizace učí Cause Related Marketingu. Neziskových organizací, které 

žádají korporace o prostředky nebo partnerství, přibývá, jelikož zde vidí výrazný finanční i 

nefinanční potenciál. Pokud chce nezisková organizace uspět, svádí, stejně jako korporace, 

konkurenční boj. Boj o to, zda je jejich projekt zajímavý, pro firmu vhodný a související 

s jejím působením na trhu (občanské) společnosti. Nezisková organizace tudíž musí firmě 

představit, jaké výhody ze spolupráce s ní pro společnost (firmu) plynou a jaké výstupy jejich 

projekt plánuje, ve smyslu jakých cílů má být dosaženo (např. vybudování bezbariérového 

přístupu v konkrétních objektech apod.).  

   Neziskové organizace se pomalu přesunují z pole Sociálního marketingu do pole Cause 

Related Marketingu. Neziskové organizace Cause Related Marketing samy o sobě používat 

nemohou už jen z podstaty jeho definice a definice činnosti neziskového sektoru. Ale stávají 

se jeho součástí, stávají se partnery korporací. Aby se těmito partnery staly, musí Cause 

Related Marketing ovládat v té míře, aby společnosti dokázaly nabídnout již hotový program, 

Cause Related Marketing, a uspět tak v konkurenci ostatních neziskových organizací, či v tom 

směru, že firmu vůbec přivedou na cestu Cause Related Marketingu.  

                                                                                                                                                         
93 Tamtéž. 
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   Tento typ marketingu není pro neziskové organizace něčím běžným, s čím by se již delší 

dobu setkávaly a ovládaly ho. Musí se ho, stejně jako korporace, učit. V České republice mají 

tu možnost díky občanskému sdružení Fórum dárců, které se tohoto úkolu zhostilo a věnuje se 

v tomto směru jak neziskovým organizacím, tak korporacím.   

   Neziskový sektor tedy v Cause Related Marketingu může hrát hned několik rolí, od 

iniciátora celého projektu až po pouhý nástroj CRM z hlediska financí (např. pouze neziskové 

organizace mohou vyhlašovat granty, v rámci nichž se rozdělují pro projekt určené finance). 

Neziskové organizace jsou postaveny před nový úkol, umět se pohybovat ve světě korporací a 

konkurence, ve světě boje a bezohledných praktik. Na jednu stranu to může vést k jejich 

profesionalizaci, ke zkvalitnění vedení, získání nových vědomostí, dovedností, znalostí. Na 

druhou stranu mohou být neziskové organizace v takovém prostředí vystaveni tlaku, který je 

může svést z cesty svého účelu, mohou měnit své programy a zaměření podle toho, aby 

uspěly u korporací a získaly jejich prostřednictvím financi na svůj projekt na úkor jejich 

původního zájmu, který vznikl z potřeb společnosti. A co víc, neziskové organizace mohou 

ztrácet své přispěvatele z jiných řad než korporací, které výší svých příspěvků nemohou 

konkurovat velkým firmám. Taková ztráta se dnes může zdát nevýznamná, do budoucna ale 

může být velmi významná.   

4.6.2 Zůstane v Cause Related Marketingu neziskový sektor 
díky interakci s korporacemi neziskovým sektorem? 

    

   V pojetí Sue Adkins by se neziskový sektor, který je do Cause Related Marketingu aktivně 

zapojen, měl ztotožnit s cíli soukromé ziskové korporace. Aby nezisková organizace oslovila 

a zaujala korporaci a získala ji tak jako partnera projektu, měla by, stejně jako korporace, 

porozumět trhu, potencionálnímu obchodnímu partnerovi, definovat si, co ji motivuje a co je 

motivační pro její trh a cílovou skupinu (Adkins, S. 1999). Pokud by se nezisková organizace 

opravdu takto chovala, je, dle mého názoru, ohrožena samotná podstata neziskového sektoru. 

Ten se nemá chovat účelově, ale má pomoci těm skupinám, které jsou nějakým způsobem 

ohrožené, nebo reaguje na takový sociální problém, který je v dané době aktuální a vyžaduje 

nějaké řešení, které vláda není schopná zajistit. „V době, kdy důvěra v politické instituce 

ochabovala, vždy vzkvétal zájem o členství v občanských sdruženích. Důvod lze spatřovat 

v tom, že lidé neviděli možnost, jak se ve veřejné sféře prosadit …, a přestali věřit, že je 

politická reprezentace schopna hájit jejich zájmy a změnit životní úděl. Ztratili důvěru v to, 

…, že by zájmy běžných obyvatel byly pro politiky prioritou“ (Hertzová, N. 2003: 131).   
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   Ano, neziskový sektor reaguje na požadavky občanské společnosti, kterou Sue Adkins může 

přirovnávat k trhu. Tento požadavek být splněn může. Ale pokud by se měl řídit tím, co je pro 

danou korporaci zajímavé, co se jí hodí tzv. „do krámu“, to v pořádku není. Pak by občané, 

zájmové a ohrožené skupiny ztratily svou oporu a pomoc v neziskovém sektoru. A naopak 

korporace by získaly oporu novou. Nejen politici by byli pod vlivem korporací, ale už také 

neziskový sektor. A kdo by vlastně stál na straně občanů? Museli by si pak občané volit tu 

korporaci, do které zapadají jako cílová skupina, aby se dočkali pomoci od neziskového 

sektoru, který na tuto pomoc získá finance od korporací?  

   Za takových okolností neziskové organizace budou neziskovým sektorem jen ze statutu 

jejich jména, nikoliv účelu. Proto musíme v této oblasti jednat velice opatrně a nezapomínat, 

proč zde neziskový sektor máme.    

 

4.7 Cause Related Marketing a globalizace 

4.7.1 Globalizace – můžeme ji využít ve svůj prospěch v boji proti vlivu 
nadnárodních korporací? 

    

    V kapitolách o globalizaci a corporate governance jsme si ukázali konkrétní příklady, kdy 

se aktivisté a obyčejní lidé dokázali spojit a úspěšně bojovat proti vlivu a praktikám 

nadnárodních korporací. A jak této mobilizace dosáhli? Přesně těmi prostředky, které 

používají i korporace, tedy díky globalizaci a šíření technologií, které zkracují vzdálenosti, a 

to i vzdálenosti mezi nespokojenými zákazníky. Možná si ještě plně neuvědomujeme, že i mi, 

obyčejní lidé, máme v rukou mocnou zbraň a že se nemusíme bát ji použít. Naomi Kleinová 

tento nevyužitý potenciál popisuje následovně: „Eticky uvažující akcionáři, kulturní sabotéři, 

bojovníci za právo na svobodný prostor v ulicích, odborářští agitátoři, zastánci lidských práv, 

angažovaní hackeři, bojovníci proti komercializaci škol a internetoví antikorporativní „hlídací 

psi“ jsou sice teprve na počátku, ale už se začínají dožadovat občansky orientované 

alternativy dosavadní mezinárodní nadvlády značek. Právě tento požadavek, ačkoli se ještě 

dnes v některých částech světa vyslovuje z pověrčivosti šeptem, je pobídkou 

k organizovanému odporu. Je špičkově technologicky zabezpečený i prostý a spontánní, je 

soustředěný i roztříštěný – což znamená, že je stejně globální a schopný koordinované 

činnosti jako nadnárodní korporace, jejichž moc se snaží podrýt“ (Kleinová, N. 2005: 454). A 

jak této koordinované činnosti mohou dosáhnout? Relativně snadno. Jak již bylo řečeno, 
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můžeme se inspirovat právě u těch, proti kterým bojujeme. „Když korporace překlenuly celou 

planetu duhovým obloukem etiket a visaček, vznikla infrastruktura umožňující komukoli 

sledovat a využívat opravdovou mezinárodní solidaritu. Síť značek byla sice vytvořena kvůli 

maximalizaci spotřeby a minimalizaci výrobních nákladů, ale řadoví občané se dnes mohou 

změnit v jakési „pavouky“, kteří po této síti putují stejně hladce jako samotné korporace, jež ji 

upředly“ (Kleinová, N. 2005: 361).  

   Člověk může mít pocit, že sám proti korporacím nic nezmůže a nemůže sám řešit nějaký 

zásadní společenský problém. V dnešní společnosti může být hlas jediného člověka vyslyšen 

po celém světě, kde jsou dostupné produkty globalizace. Internet je mocným médiem, které 

neslouží jen těm významným a velkým, ale i nám, obyčejným lidem. V demokratických 

systémech máme svobodu slova a máme vhodný prostředek, jak své slovo vyjádřit širšímu 

(dokonce celosvětovému) obecenstvu.  

4.7.2 Jaká jsou rizika spojená s CRM a globalizací? 
    

   Globalizace v současnosti dokáží ve svůj prospěch využít především nadnárodní korporace. 

Pohybují se po celém světě a v každém státě jsou schopny najít něco, co pro ně bude výhodné 

i z globálního hlediska. V rámci globalizace existují také globální problémy, spojené se 

životním prostředím, oteplováním apod., které se stávají důležitými tématy i na úrovni 

národních států. Nadnárodní korporace mohou tedy pro svůj CRM použít některý z globálně 

oblíbených témat a komunikovat snahu o jeho řešení. V očích těch, kteří prezentovaný 

problém vidí skutečně jako problém, pak taková korporace nabývá na významnosti.  

   Globální a oblíbené problémy, které spojíme s CRM projektem, mohou korporacím přinést 

velké výhody, a co víc, i vliv na národní státy a především i na organizace na mezinárodní 

úrovni, které řídí globální politiku. Tento vliv spočívá v tom, že pro řešení globálně 

oblíbeného problému může korporace ovlivnit jak tvorbu jak různých nařízení a opatření, tak 

zavádění a odpouštění norem. V dnešní době je velmi diskutovaný problém globálního 

oteplování, které má své příznivce i odpůrce. Veřejná diskuze se zabývá otázkou, zda je 

globální oteplování skutečným, nebo jen vykonstruovaným problémem. Zatím vyhrává spíše 

komunikace toho, že je problémem a již se můžeme setkat s opatřeními ke snižování vlivu 

člověka na globální oteplování (i když se stále diskutuje o tom, zda lidé opravdu ke 

globálnímu oteplování přispívají). Na takové diskuzi mohou mít zájem i nadnárodní 

korporace, i když se o jejich zapojení do této diskuzi příliš nemluví (korporace mají zájem na 

tom, aby se o jejich zapojení příliš nevědělo). Ve spojení tak závažných, diskutabilních a 
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globálních problémů s CRM projekty vidím velké potencionální riziko. Korporace mohou mít 

zájem na definici problému jako skutečného problému, tu mohou díky svému vlivu a moci 

prosadit a vykonstruovat tak téma a jeho řešení, které vlastně nikdo nepotřebuje, nikomu 

neprospívá, jen korporacím ano.    

4.8 Komu a v čem může být Cause Related Marketing prospěšný? 

4.8.1 Jaký má CRM přínos pro korporace? 
    

   Cause Related Marketing by bezesporu nebyl používán, pokud by nějaké ze 

zainteresovaných stran nepřinesl užitek a konkrétní výhody. I když původně filantropie 

nebyla firmami vnímána jako vhodná věc k prezentaci na veřejnost, tento postoj se změnil, 

dokonce se obrátil o sto osmdesát stupňů. „Když v polovině 80. let začal sponzoring fungovat 

jako náhražka veřejných financí, mnohé korporace, jež s touto praxí experimentovaly, 

přestaly na sponzorství pohlížet jako na hybrid filantropie a vylepšování své image a začaly 

k němu přistupovat jako k marketingovému nástroji, a to nástroji vysoce účinnému“ 

(Kleinová, N. 2005: 33). Cause Related Marketing jako nástroj korporací přináší užitek právě 

jim, a to především ve formě zisku. Zisk je spojen i s dalšími benefity pro firmy, které uvádí 

Fórum dárců: 

�  Odlišení od konkurence 

�  Zvýšení afinity94 značky 

�  Posílení pozice značky 

�  Zvýšení obratu firmy 

�  Zvýšení „hodnoty“ firmy pro potencionální i stávající zaměstnance a tím atraktivnost 

pro nové zaměstnance a loajalitu pro stávající 

�  Budování nového a hlubšího propojení s komunitou, ve které firma působí 

� Zlepšení vztahů se státní správou 

� Zvýšení důvěryhodnosti společnosti 

(Pokorná, R. 2007: 13)  

   Samotné příručky marketingu již objevily potenciál v sociálně odpovědném chování firem a 

definují sociální odpovědnost jako jeden z cílů a strategií marketingu. Sociální odpovědnost 

                                                 
94 Afinita je mediální ukazatel, vyjadřující míru vhodnosti konkrétního média či pořadu vůči dané cílové 
skupině. Porovnává počet konzumentů daného média v dané cílové skupině s celkovým počtem jeho 
konzumentů v celé populaci. Jedná se o index, tzn. výsledkem je bezrozměrná jednotka. 
(http://www.wandp.cz/popup.php?said=22, 14.5.2008)  
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má ke Cause Related Marketingu jako nástroji marketingu velmi blízko. „Moderní podniky, 

které realizují svou činnost v intencích celospolečenských zájmů, mají vysokou prestiž, i když 

za cenu určitých vyšších nákladů, které ovšem mohou vést a zpravidla také vedou k posílení 

jejich pozice na trhu“ (Kolektiv. 2007: 13). Tyto vyšší náklady jsou v porovnání se ziskem 

zanedbatelné, navíc jsou součástí marketingových (komunikačních) rozpočtů, které jsou tak 

jako tak vyčleněné ke komunikaci. Jaký nástroj komunikace bude použit, je na odpovědném 

manažerovi.  

    Sociální koncepce marketingu je marketingovou příručkou definována jako soulad zájmu 

spotřebitelů s prospěchem společnosti. „Předpokládá kompromisní řešení vztahů mezi zisky 

podniku, uspokojením potřeb spotřebitelů a veřejným zájmem“ (Kolektiv. 2007: 13). 

Prakticky, definice je jedna stránka věci, praxe je druhá. Z definice není úplně zřejmé, jaké 

potřeby spotřebitelů mají být uspokojeny, zda je míněno uspokojení potřeb na základě použití 

výrobku nebo služby firmy, nebo zda jsou míněny potřeby jiného charakteru. Problematikou 

definice veřejného zájmu jsme se zabývali v kapitole 3.4.3 Veřejný zájem a zjistili jsme, že 

není vůbec snadná. Do definice veřejného zájmu mohou významně zasahovat právě soukromé 

subjekty s cílem sledovat svůj vlastní zájem. Pokud bychom brali v úvahu, že se na definici 

veřejného zájmu podílela korporace, která si pak v rámci sociální koncepce marketingu klade 

za cíl zohledňovat tento veřejný zájem, pak korporace může zohledňovat svůj vlastní zájem.  

   Pro přípravu jakýchkoliv projektů platí, že mohou uspět pouze v tom případě, pokud jsou 

připraveny, aplikovány a následně vyhodnocovány správně, koncepčně a přesně. To samé 

platí pro projekty typu Cause Related Marketing. Už z tohoto důvodu si firma musí vybrat 

správnou oblast veřejného nebo sociálního problému, který může se svým jménem spojit, 

komunikovat, podporovat. Pokud je projekt připraven správně a má adekvátní řízení, pak jsou 

benefity pro firmu vyplývající nesporné a zřetelné. Tyto výhody se netýkají čistě pouze 

obchodní stránky věci, ale také sociálních sítí a vztahů. Firmy se díky Cause Related 

Marketingu dostávají do bližšího a přátelštějšího kontaktu s novými aktéry, což jim může 

otevřít pomyslné brány do nových sfér nebo do sfér, do kterých se neúspěšně pokoušely 

dostat, ale neměly k tomu vhodný nástroj. Například k financím z Evropského sociálního 

fondu by se za normálních okolností firmy nedostaly. Skrze své partnery projektu CRM 

z neziskového sektoru se i pro ně tyto fondy zpřístupnily.   

   Abychom si uvedli konkrétní příklady benefitů pro firmy z české  praxe, uvedu zde některé 

odpovědi z ankety, kterou provedlo Fórum dárců a uveřejnilo ve svém časopise CSR Fórum. 

Jednou z otázek ankety byla tato: Jaké benefity přináší CSR (Corporate Social Responsibility) 

vaší firmě? Na otázku odpovídali zástupci firem Česká spořitelna, ČEZ, Philip Morris, 
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Skanska, Tesco Stores, T-mobile a Vodafone. Mezi odpověďmi se objevovaly následující 

benefity: budování vztahů s klienty, zaměstnanci, dodavateli a cílovými skupinami (Česká 

spořitelna), spolupráce na ekonomickém poli s akcionáři, a to v širším kontextu vztahů 

občanské společnosti (ČEZ), zajišťuje předvídatelné a stabilní podnikatelské prostředí do 

budoucna (Philip Morris), získání celoživotní přízně zákazníků (Tesco Stores), vyšší loajalita 

zaměstnanců a dobré jméno firmy (T-mobile), vytváří sociální můstky propojující business, 

neziskový sektor a širší komunitu a zvyšuje podíl pozitivně laděných zpráv v médiích 

(Vodafone) (CSR Fórum, 2007/1).  

   V souvislosti s následující kapitolou můžeme zmínit, že v rámci společenské odpovědnosti 

firem se firmy orientují na hodnotovou stránku své činnosti, což je přibližuje k neziskovým 

organizacím, které ze své podstaty hodnoty generují. 

4.8.2 Jaký má CRM přínos pro neziskové organizace? 
    

   Pro neziskové organizace (nestátního neziskového sektoru) je Cause Related Marketing také 

přínosným. Občanské sdružení Fórum dárců vidí benefity z CRM pro neziskové organizace 

především: 

� ve vlivu na poslání neziskové organizace 

� ve zvýšení příjmů 

� ve zviditelnění dané problematiky 

�  v oslovení nových posluchačů/cílové skupiny 

� v navázání kontaktů s firemními zaměstnavateli, dodavateli, distributory a dalšími 

� v získání profesionálních znalostí a zkušeností v marketingu, tvorbě strategií a dalšího 

firemního know-how (Pokorná, R. 2007). 

 Neziskové organizace jsou nezávislé a od trhu se liší svým zaměřením na veřejné blaho a 

neziskovost. I pro takové zaměření je ovšem důležité dobré řízení organizace a získání 

vhodných dárců, přispěvovatelů, partnerů. Cause Rleated Marketing vhodné partnery pro 

neziskové organizace získává, ale také učí neziskové organizace, jak vhodného partnera 

oslovit a najít. NNO (nestátní neziskové organizace) tak z CRM těží dvěma zásadními 

způsoby a činí ze sebe profesionály ve svém oboru, kteří dokážou vyjednávat se zástupci 

firem, což je úkol velmi nelehký. Tím si NNO vytváří mezi sebou určitý konkurenční boj, což 

opět může zvýšit jejich profesionalitu a efektivitu. NNO se v praktických případech setkávají 

s propracovanou komunikací a nástroji marketingu, s nástroji jsou pro ně většinou 

nedosažitelnými. Pro NNO je CRM výzvou a stejně jako pro korporace otevření nových sítí a 
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kontaktů, ze kterých, pokud budou chytré a budou mít důvtip, mohou získat maximum pro 

svůj účel. Petr Westberg, zástupce Private Sector Division z koordinačního centra organizace 

Unicef, vidí zásadní přínos CRM v tom, že „se jedná o přesně cílenou investici, která je 

výhodná pro firmu, neziskového partnera i pro konečného příjemce pomoci“ (CSR Fórum. 

2007/2: 24).  

4.8.3 Jaký má CRM přínos pro společnost? 
    

   Společnost, jedinci, rodiny, spotřebitelé, pro ty všechny CRM přináší také konkrétní 

výhody. Jednou z hlavních výhod je, že neziskové organizace mohou prostřednictvím CRM 

získat vyšší finanční i nefinanční prostředky pro řešení veřejných a sociálních problémů. Že 

může být mezisektorová spolupráce (což CRM je) užitečná, potvrzuje i Martin Potůček. 

Každý sektor, soukromý (trh), veřejný (stát) a občanský sektor, mají své silné stránky i 

nedostatky, svůj okruh působnosti a efektivní aktivity, a úspěšnost těchto aktivit může záviset 

na harmonizaci a spolupráci s ostatními sektory (Potůček, M. 1999). Tuto spolupráci můžeme 

nazvat mezisektorové partnerství nebo kolaboraci. Přínosem tohoto partnerství může být i 

šíření informací skrze sektory a vzájemná kontrola mezi sektory, která může posilovat 

„konkurenční boj“ mezi sektory o zákazníky, o jednotlivce, rodiny, spotřebitele. Kdo pomáhá 

více řešit ty problémy, které společnost trápí, ten může získat image toho dobrého, i skrze 

média. Tento sektor může díky náklonnosti společnosti získat i větší moc, což je předmětem 

další kapitoly.    

4.9 Cause Related Marketing a otázka moci 

4.9.1 Kdo má v rukou moc, korporace nebo národní politiky států? 
    

   Již v předchozích kapitolách jsme si řekli, že některé nadnárodní korporace mají vyšší 

rozpočty než některé celé státy. Peníze mají dnes samy o sobě velkou moc, respektive ten, 

kdo je vlastní. Korporace mají dostatečné finanční prostředky na to, aby svou moc 

uplatňovaly, skrze veřejnou sféru a politiky. Cause Related Marketing je další vhodnou 

přezdívkou pro získávání větší moci a zasahování do problémů, které by měla řešit výhradně 

veřejná sféra bez zásahu soukromých korporací. Spekulativní může být již samotný 

marketing, který významně narušuje rovnost poptávky a nabídky, kdy jeho komunikační 

prostředky znásilňují naše potřeby a vyvolávají potřeby nové, umělé. Cause Related 

Marketing jde ještě dále než klasický marketing. Vyvolává ve spotřebitelích a občanské 
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společnosti dojem, že řeší problémy, které není schopna řešit vláda a tím ještě významněji 

narušuje nerovnost v nabídce a poptávce, tentokrát nejen produktů a služeb samotných, ale i 

služeb a produktů věcí veřejných. „Jestliže v tomto světě nejsou vlády schopny reagovat na 

potřeby občanů, považuje stále větší množství vůdců velkého byznysu za svou povinnost tuto 

roli zastoupit. … V konkurenčním prostředí byznysu 21. století spolu soutěží 

megapodnikatelé i o větší sociální a politickou prestiž“ (Hertzová, N. 2003: 181). 

   S otázkou kdo má v rukou moc, zda korporace nebo národní státy, je úzce spojena 

s globalizací. Jak říká John Gray: „Dnešní konkurence mezi státy o získání investic od 

nadnárodních společností jim (korporacím) umožňuje uplatňovat moc, jakou ve světovém 

řádu, který byl hierarchičtěji uspořádaný, neměly“ (Gray, J. 2003: 85).  Tato moc souvisí také 

s tím, že národní státy nejsou schopny uřídit a dostatečně korigovat globální korporace. 

Národní politiky, zákony a omezení nejsou s to reagovat dostatečně rychle na globální změny 

v byznysu. Konkurenční boj korporací na globální úrovni má za následek zúžení prostoru 

kontroly národních ekonomik (Gray, J. 2003). Podle Johna Graye je „…současný světový trh 

neovladatelný jak ze strany suverénních států tak i nadnárodních korporací“ (Gray, J. 2003: 

86). V souvislosti se vznikem Cause Related Marketingu si dovolím tvrzení, že nadnárodní 

korporace jsou oproti národním státům v předstihu jak v ovládání globální a národní 

ekonomiky, tak také národních států. To, že nadnárodní korporace dokáže reflektovat a najít 

si v daném státě veřejný problém, který zapojí do svého CRM projektu, dokazuje, že se 

korporace dokáží velmi rychle zorientovat v konkrétním prostředí a zareagovat na jeho 

požadavky, i když ty jsou usměrňovány především požadavky korporace.   

   V souvislosti s rostoucím vlivem nadnárodních korporací padá často kritika na Světovou 

obchodní organizaci (WTO), která dle některých autorů (např. B. Balanyá, N. Kleinová) 

„…urychluje koncentraci ekonomické moci v rukou nadnárodních společností. …, protože 

lobbistické skupiny korporací se intenzivně angažovaly při tvorbě mnohých dohod Světové 

obchodní organizace“ (Balanyá, B. 2003: 159). I Evropská unie přes nespokojenost 

s definicemi a agendou WTO přizpůsobuje svou mezinárodní obchodní politiku 

ekonomickým zájmům korporací (Balanyá, B. 2003).     

   No otázku, kdo má v rukou moc, odpovídám, že korporace. Kdo ji ale v rukou má také, jen 

si to zřejmě plně neuvědomuje, je demokracie. Pokud totiž demokracie funguje správně a je 

opravdu demokratická, dokáže se s vlivem korporací vyrovnat, bojovat s ní a regulovat ji. 

Globalizace a vliv nadnárodních korporací jsou tedy zkouškou nejen pro národní státy, ale 

také pro to, na jaké úrovni je v daném státu demokracie.  
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4.9.2  Je správné, aby byl veřejný sektor financován sektorem 
soukromým?   

    

    Na tuto otázku není lehké dát jasnou odpověď. Na jednu stranu k ní můžeme přistupovat 

z pohledu, že do věcí veřejných by soukromý sektor neměl vůbec zasahovat, tudíž by na 

veřejné věci a problémy neměl ani poskytovat finanční prostředky. Druhý postoj, který k této 

otázce můžeme zaujmout, je, že soukromé korporace mají přeci tak vysoký kapitál, že je 

správné, aby se podílely na věcích veřejných, podílely se na jeho financování. Často mezi 

lidmi můžeme slyšet názor, že když mají velké korporace tolik peněz, tak ať také financují 

nějakou správnou věc. Třetí postoj může být zlatou střední cestou, kdy určité zásahy, 

respektive financování veřejného sektoru sektorem soukromým, jsou přijatelné a žádoucí. Ale 

pouze za předpokladu, že jsou tyto zásahy výsledkem kooperace tří sfér – soukromé, 

občanské a státní (s tímto přístupem se můžeme setkat například u Martina Potůčka v knize 

Not only Market, citované v této práci).  Pro implementaci takového přístupu je nutné mít 

k němu vhodné prostředí, kdy ani jedna z kooperujících stran nevyužije situace ve svůj 

prospěch.   

   V rámci Cause Related Marketingu se s financováním veřejného sektoru sektorem 

soukromým setkáváme. V rámci CRM probíhá kooperace pouze mezi soukromým sektorem a 

občanským sektorem, chybí zde kooperace se státem, což může být problém zejména při 

výběru veřejného nebo sociálního problému (viz. kapitola 4.4.2) pro CRM projekt. Navíc, 

kooperace mezi korporacemi a neziskovými organizacemi není zcela vyvážená. Buď si 

korporace sama určí, kterou oblast nebo problém bude podporovat a prezentovat veřejnosti, 

nebo si vybírají takový program neziskových organizací, který koresponduje s politikou a 

zaměřením firmy. Vybraný veřejný nebo sociální problém může být tedy vykonstruovaný, 

násilně aplikovaný do dané společnosti. Zygmunt Bauman v rámci tématu lehký kapitalizmus 

uvádí, že našemu konání začala dominovat otázka „Co můžu dělat?“, která vytlačuje do 

pozadí otázku „Jak nejlíp udělat to, co bych musel udělat stejně?“ (Bauman, Z. 2002). Pro 

lepší pochopení uvádí text inzerátu v novinách – „Pořiďte si auto, abyste mohli cestovat.“ – 

který lze volně přeložit jako – „Našli jsme řešení, teď nám dovolte najít problém“ (Bauman, 

Z. 2002). Tak bychom mohli charakterizovat postup dnešních korporací při výběru veřejného 

nebo sociálního problému pro svůj CRM projekt. Začíná se ze špatného konce, bez analýzy 

toho, co veřejnost skutečně potřebuje a bez dostatečné konzultace se zainteresovanými aktéry. 

Financování těchto projektů se může ve výsledku ukázat jako zbytečné a málo efektivní. 

Takové financování veřejného sektoru soukromým sektorem není vhodné. 
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   Pokud se do definování problémů a jejich řešení, které by mohly být financovány 

soukromým sektorem, zapojí stát, pak by stát neměl být pouhou hračkou soukromého sektoru 

(na základě lobbyingu a korupce), ale rovnocenným partnerem, který si je vědom své 

vyjednávací pozice a své odpovědnosti. Zejména v kontextu globalizace, kdy se vyjednává se 

silnými hráči - korporacemi, které mají zkušenosti ze zahraničí, je tento aspekt důležitý. 

   Pokud má být veřejný sektor financován soukromým sektorem, pak je také nutné, aby 

národní státy sledovaly globální politiku, vnímaly trendy vývoje nadnárodních korporací a 

jejich jednání, aby byly schopni správné argumentaci vůči jejich vyjednávačům. Jak říká 

Noreen Hertzová: „Pokusy o implementaci národní politiky v rámci nadnárodních programů a 

posun k mezinárodní formě vlády (což je nutnost, pokud mají mít národní vlády vůbec naději 

na zkrocení nadnárodních společností) postupují velmi zvolna a pohybují se spíše ve sféře 

přání než reality“ (Hertzová, N. 2003: 234).   
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5. Závěry 

   Pomocí analýzy sítě aktérů a diskurzivní analýzy jsem dospěla k závěru, že hypotézy 

kladené na počátku práce jsou ověřitelné, tudíž s nimi můžeme souhlasit. Pokud se blíže 

zaměříme na první hypotézu: 

� Aktéři, zainteresovaní v Cause Related Marketingu, získávají vliv na 
politickou sféru na lokální úrovni, národní, mezinárodní a globální 
úrovni. 
 

Z kritických reflexí N. Hertzové, N. Kleinové, Johna Greye a dalších je patrné, že především 

v USA se projevuje posílení pozic korporací vůči národní politice a v souvislosti s globalizací 

již také vůči globální politice. Dá se tedy předpokládat, že se v České republice s touto 

tendencí setkáme také. Jelikož v ČR působí nadnárodní korporace, které již ovládly globální 

trhy, a které v ČR uplatňují CRM projekty, a jelikož na úrovni Evropské unie působí lobbyisti 

těchto korporací, ocitá se Česká republika v situaci, kdy bude  potenciál její demokracie  

testován zásadním způsobem. Bude ČR schopna kriticky reflektovat rizika vyplývající 

z dalšího rozvoje CRM, anebo dojde k jeho nekontrolovanému vývoji? Přitom společenský 

nebo i individuální užitek CRM programů vydávaných svým charakterem za veřejné 

programy není předmětem nezávislého evaluačního výzkumu, který je naopak stále více 

vyžadovanou podmínkou pro stejně zaměřené programy realizované ve veřejném sektoru. 

   

   Pokud se blíže zaměříme na druhou hypotézu: 

� S veřejnými zájmy a významnými společenskými problémy propojovaný 
Cause Related Marketing a tvorba image sociálně odpovědné firmy 
přestavují ve skutečnosti pouze úzký zájem soukromých korporací. 
Primárním zájmem je zvýšit zisk, vytvořit loajalitu ke značce a mít 
výhodu oproti konkurenci.  

 

   Na první pohled se projekty CRM a filantropie jeví jako snaha korporací pomáhat a 

můžeme předpokládat, že někteří jedinci, kteří v těchto korporacích pracují a touto 

problematikou se zabývají, ušlechtilému poslání firmy věří. Pokud se na věc podíváme z 

druhého úhlu pohledu, korporace vždy sledovaly a vždy sledovat budou primárně svůj zisk a 

vítězství nad konkurencí. Jak už nám sama historie CRM napovídá (r. 1983 a American 

Express), je CRM taktikou, jak zvýšit zisk a budovat loajalitu zákazníků. Náklady na 

marketing soukromých korporací představují značný podíl na celkových nákladech, které se 

nutně promítají do prodejní ceny výrobků. Další zvýšení marketingových nákladů o CRM 

však z pohledu spotřebitele a zvýšené nákupní ceny vede k formulaci otázky o ztrátě jiných 
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příležitostí. Realizace CRM s využitím sítí neziskových organizací vede v praxi nejen ke 

snížení jejich důvěryhodnosti u existujících drobných sponzorů občanské společnosti, ale 

klade před nás zásadní otázky o kvalitě a směru vývoje institucionálního rámce a působnosti 

nestátních neziskových organizací, jejichž dlouhodobý historický vývoj nebyl nikdy tak úzce 

orientován na oblasti ziskově zaměřeného podnikání.  

 

   Z rozpracovaných systematických kroků (z analýzy aktérů a kritické diskurzivní analýzy) 

by mohla vzejít odvážná závěrečná otázka, jak jsou vlastně instituce občanského sektoru 

nastaveny, obecně či konkrétně, tedy nakolik vyhovují kterým cílům – zda cílům veřejného 

blaha nebo spíše soukromého blaha. Jejich současné institucionální nastavení je, jak se 

ukazuje, totiž velice funkční pro realizaci blaha soukromého.   
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6. Souhrn  

   Diplomová práce „Cause Related Marketing ve vztahu k veřejnému sektoru“ nás seznámila 

s historií tohoto fenoménu, jehož vývoj je spjat s krizí corporate governance a následným 

snažení firem očistit opět svou pověst. Požadavek veřejnosti na společenskou odpovědnost 

firem byly firmy nuceny přijmout, záhy ho ale dokázaly využít ve svůj prospěch pro dosažení 

vyššího zisku a odlišení se od konkurence. Cause Related Marketing, tedy obchodní aktivita 

spojená s veřejně prospěšnou věcí, je mocný nástroj v rukou korporací, který využívá mnoha 

aktérů a jejich možností v usměrňování a ovlivňování rozhodovací politické sféry. Spojení 

korporací a neziskových organizací přináší zdánlivě užitek oběma stranám, korporace jsou ale 

schopny tento užitek využít mnohem více a zdaleka ne jen pro účely maximalizace finančního 

zisku, ale i zisku ve sféře moci a vlivu.  

   Analýza sítě aktérů nám umožnila nahlédnout na problematiku Cause Related Marketingu 

z pohledu nejdůležitějších zainteresovaných aktérů, jejich zájmů a cílů.  Schéma analytického 

rámce nám pomohlo ujasnit si představu o souvislostech mezi jednotlivými aktéry a aspekty 

CRM. Kritická diskursivní analýza nám umožnila ptát se na otázky spojené s CRM z různých 

úhlů pohledu. Kombinace těchto dvou analýz byla pro tuto práci významná, protože odkryla 

souvislosti doposud skryté. Mezi nejdůležitější odkrytí patří otázka, zda je Česká republika 

jako demokratická země připravená postavit se Cause Related Marketingu a vlivu korporací 

čelem a odvrátit tak negativní zkušenosti ze zahraničí. Druhou důležitou otázkou či určitou 

výzvou je podstata nestátního neziskového sektoru a jeho organizací. Definice tohoto sektoru 

ho zavazuje ke sledování veřejného blaha, ale korporace ho v rámci Cause Related 

Marketingu využívají ke sledování blaha soukromého.  

 

      

    Diploma thesis „Cause Related Marketing in relationship to the public sector“ introduced 

us to the history on this phenomenon, which its development is nearly connected with crisis of 

corporate governance and corporations seeking on improving its image. The corporations 

were constrained to accept the public demand on corporate social responsibility, which they 

were able to use for its own utility to reach higher profit and to differ form competition. Cause 

Related Marketing, the business activity connected with public cause, is a strong tool in 

corporation´s hands, which uses many actors and their expertise to involve the political 

decision-making sphere. Connection of corporations and non-profit organizations seems to be 
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profitable for both, but corporations are able to take more advantage of this connection to 

maximize profit and profit from their enhancing power and influence. 

   The stakeholder net analysis brought us the view on Cause Related Marketing from point of 

view of the most important actors, of their aims and interests. The scheme of analytical frame 

helped us to understand the sequences between the actors and the aspects of CRM.  

   The critical discourse analysis afford us to answer the questions about Cause Related 

Marketing in many different point of views. The combination of those two analysis is very 

important for this diploma work as it shows us the hidden consequences. The most important 

question is, if Czech Republic as a democratic country, is able to prepared for the Cause 

Related Marketing and the influence of corporations and is also ready to face abroad 

experiences.  The second most important question is the main purpose of non-state non-profit 

sector. Definition of this sector leads it to reach to the common good, but corporations 

through Cause Related Marketing seduce this sector to reach private well-being.   
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8. Seznam zkratek 

CDA – Critical Discourse Analysis (Kritická diskursivní analýza) 

CRM – Cause Related Marketing (v této práci nepřekládáno do českého jazyka, volně přeložit 

lze jako Sociální nebo Vztažný marketing) 

CSR – Corporate Social Responsibilty (Společenská odpovědnost firem) 

CSR EMS – European Multistakeholder Forum on Corporate Social Responsibility (Fórum 

zájmových skupin v oblasti společenské odpovědnosti firem) 

EU – Evropská unie 

ILO – International Labour Organisation (Mezinárodní organizace práce) 

ISO 14000 – International Organisation for Standartisation (pro zlepšení ochrany životního 

prostředí) 

KPIs – Key Performance Indicators (Kritéria pro sledování společenské odpovědnosti) 

LBG – London Benchmarking Group International (Skupina, která propaguje metodu měření  

Standard odpovědná firma)  

NNO – Nestátní neziskové organizace 

OECD – Organisation for Economic Co-operation and Development (Organizace pro 

ekonomickou spolupráci a rozvoj) 

OSN – United Nations Organisation (Organizace spojených národů) 

RSLF – Restoration of the Statue of Liberty Fund 

SOF – Společenská odpovědnost firem 

SRI – Social Responsible Investment (Společensky odpovědné investování) 

WTO – World Trade Organisation (Světová obchodní organizace)  



 

137 
 

9. Seznam příloh 

Příloha č. 1: Seznam navštívených seminářů na téma Cause Related Marketing, pořádané 

občanským sdružením Fórum dárců (seznam) 

Příloha č. 2: Standardy EMAS a ISO 14000 (text + schéma) 

Příloha č. 3: Prezentující organizace na workshopu Nový trend v marketingové komunikaci 

firem – Sociální marketing/ Cause Related Marketing v českých podmínkách ze dne 25. října 

2007 (seznam) 

 

Příloha č. 1: Seznam navštívených seminářů na téma Cause Related Marketing, 

pořádané občanským sdružením Fórum dárců 

1. Uvedení do tématu - celodenní seminář o Sociálním marketingu 

Termín: 7.12.2006, přednášející: SueAdkins 

Cíl: představení projektu Sociální marketing a seznámení s pojmy CRM a CSR, 

uvedení příkladů (case studies). 

2. Neziskový sektor v ČR, filantropie jako investice a její měření 

Termín: 23. 2. 2007, přednášející Pavlína Kalousová, Fórum dárců, Zuzana Novická, 

Plzeňský Prazdroj, a.s., Ivana Šatrová, Telefónica O2, Zuzana Bartošová, Fórum dárců 

Cíl: seznámit účastníky s neziskovým sektorem v České republice. Představení 

nástroje, který firmám umožní jednoduše a efektivně měřit účinnost jejich 

angažovanosti. 

3. Sociální marketing z pohledu reklamy a PR 

Termín: 28. 3. 2007, přednášející: Tomáš Vondráček, WMC/Grey, Mária Sedlická, 

Opavia – Lu, Daniel Köppl, Economia, Magdaléna Marešová, Save Max 

Cíl: seznámit účastníky s tím, jak efektivně komunikovat spolupráci firmy s 

neziskovou organizací, zvolení vhodného tématu pro komunikaci a jak upoutat 

pozornost médií. 

4. Legislativa 

Termín: 18. 7. 2007, přednášející: Mgr. Dagmar Bicková, KMVS, advokátní 

kancelář, Mgr. Libor Štajer, KMVS, advokátní kancelář 

Cíl: seznámit účastníky s rámcovým pohledem na daňové a právní aspekty dárcovství. 

5. 1. Workshop pro neziskové organizace 

Termín: 12. a 13. 7. 2007 

Cíl: shrnutí dosavadních témat k projektu Sociální marketing a praktický nácvik 
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získaných znalostí. Součástí byly teambuildingové aktivity za účasti odborníků ze 

společnosti Image Lab a expertů v oblasti Cause Related Marketingu. Jako přípravu na 

workshop si zástupci neziskových organizací písemně vypracovali konkrétní projekt, 

který byl konzultován s lektory projektu SM. V rámci workshopu byl projekt 

dopracován, aby bylo možné jeho finální podobu prezentovat na dalším navazujícím 

workshopu. 

6. Workshop: Nové trendy ve firemní filantropii: Sociální marketing/Cause Related 

Marketing v českých podmínkách 

Termín: 25. října v Mramorovém sále paláce Lucerna   

Cíl: Součástí odborného workshopu byly prezentace neziskových organizací, které 

absolvovaly pilotní vzdělávací projekt "Sociální marketing – nový trend marketingové 

komunikace“. Zástupci firem tak měli možnost získat nové nápady a navázat budoucí 

spolupráci. Součástí prezentace byla i volba nejlepšího projektu. 

 

Příloha č. 2: Standardy EMAS a ISO 14000 

   Standardy EMAS a ISO 14000 jsou dobrovolnými mezinárodními standardy. EMAS (Eco-

Management and Audit Scheme) je systém environmentálního managementu, který 

představuje aktivní přístup podniku ke sledování, řízení a postupnému snižování dopadů 

svých činností na životní prostředí. Podniky s registrovaným EMAS mají nárok na snížení 

poplatku za propůjčení ekoznačky. EMAS funguje na základě nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (ES) č. 761/2001. V České republice je garantem programu EMAS 

Ministerstvo životního prostředí.95 

   ISO 14000 (International Organisation for Standardisation) je celosvětově rozšířený systém 

managementu, který zlepšuje ochranu životního prostředí. Firmy, které dodržují standardy 

ISO, získávají certifikát. ISO 14000 je rozdělen do několika dekád, které vystihuje následující 

schéma.  

 

                                                 
95 EMAS, http://www.cenia.cz/web/www/web-pub2.nsf/$pid/MZPMSFGSEV4B, (28.4.2008) 
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 (Zdroj: Kundrata, M. In Kolektiv autorů. 2005: 66)  

 

Příloha č. 3: Prezentující organizace na workshopu Nový trend v marketingové 

komunikaci firem – Sociální marketing/ Cause Related Marketing v českých 

podmínkách ze dne 25. října 2007 

1. Armáda spásy: Jak naučit hospodařit lidi bez domova 

2. Komorní orchestr Berg: Soutěž o nejlepší novou skladbu sezóny orchestru 

3. Dílny tvořivosti NÁVRATY 

4. Nadace Divoké husy: Dárcovství je zábava 

5. Charita Česká republika: Tříkrálová sbírka – vyzbroj koledníka pro Charitu ČR 

6. Jahoda: Nízkoprahové kluby 

7. Máme otevřeno?: Zaměstnanec s mentálním postižením? Zkuste to! 

8. Okamžik: Jsme vidět, (i když) nevidíme 

9. Otevřená společnost, o.p.s.: Firma rovných příležitostí 

10. Proxima Sociale, o.s.: Ulice není domov! 

11. Rozum a cit: ULITA 

12. Sananim: Národní kvalifikace na Homeless World Cup, Melbourne 2008 

13. Sons (Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR): Bílá pastelka 

14. Střep: Dítě mezi rodinou a institucemi 
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