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Shrnutí 

 Diplomová práce se zabývá problematikou společenské odpovědnosti firem 

(Corporate Social Responsibility- CSR) v Republice Kazachstán (RK) a vybraných zemích 

EU. Úspěšná implementace CSR je podmíněná tím, jestli je součástí strategického 

rozhodování v trţním prostředí. Zároveň však závisí na politice státu a na působení 

organizací občanského sektoru.  

 V práci zkoumám spolupůsobení státu, trhu a občanského sektoru v RK při utváření 

podmínek pro rozvoj CSR. Ve zvláštní kapitole věnuji CSR v ropném a plynovém sektoru 

Kazachstánu. Součástí práce je také srovnání společenské odpovědnosti v Kazachstánu 

s praxí CSR ve vybraných zemích EU. Cílem práce je zmapovat současný stav CSR 

v Kazachstánu a pokusit zformulovat doporučení pro úspěšný rozvoj společenské 

odpovědnosti firem v této zemí. 

Summary 

 This master thesis investigates the subject of Corporate Social Responsibility (CSR) 

in Kazakhstan and selected states of European Union (EU). Successful implementation of 

CSR depends on a number of factors influencing it.  Firstly, CSR is regarded as a part of 

market strategic decision making.  Thus, there should be certain level of awareness about 

CSR on this particular market.  Secondly, CSR is highly dependent on the states‟ public 

policies and activities of civic sector organizations (CSOs). 

 In this thesis I examine the interaction of the state, the market and civic sector in 

influencing and creating conditions for the development of CSR in Kazakhstan. One 

chapter is dedicated to CSR in Kazakhstan‟s oil and gas sector. This thesis also 

investigates and compares major differences regarding CSR in Kazakhstan and selected 

EU states. The aim of this thesis is to present current situation of CSR development in 

Kazakhstan and formulate recommendations for the successful development of CSR in this 

country.  

 

Klíčová slova: corporate social responsibility/společenská odpovědnost firem; Kazachstán; 

organizace občanského sektoru; statní instituce; podnikatelský sektor, mezisektorová 

spolupráce. 
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1. ÚVOD  

 V současné době se problematice společenské odpovědnosti firem (corporate social 

responsibility - CSR) věnuje stále větší pozornost. CSR přestává být záleţitostí jenom 

velkých majetných korporací a postupně se stává součástí i menších podniků. Nicméně 

sociálně odpovědné chování firem nezaleţí jen na vůli byznysu, ale je do značné míry 

podmíněno i prostředím, v němţ se operuje. Rozhodujícím aktérem pro CSR je stát, který 

můţe svou politikou rozvoj tohoto konceptu podporovat a pohánět nebo naopak brzdit. 

Podstatná je i role neziskových organizací, které svou činností k rozvoji CSR výrazně 

přispívají.    

 V různorodých sociálních systémech se chápání a forma sociální odpovědnosti liší. 

V souvislosti s tím je třeba uvaţovat o historickém pozadí jednotlivých zemí, které 

podmiňuje jejích dnešní společenské uspořádání a postavení základních regulátorů ţivota 

společnosti - státu, trhu a občanského sektoru. 

   

Cíle práce a výzkumné otázky 

 V této práci zkoumám, jak se uvedené tři sektory podílejí na utváření podmínek pro 

rozvoj společenské odpovědnosti firem v Kazachstánu. Hlavním cílem je zmapovat 

současný stav CSR v této zemi. Dílčím cílem je komparace situace v Kazachstánu s praxí 

CSR známou z vybraných zemí EU. Dalším dílčím cílem je pokusit se na základě 

získaných poznatků zformulovat doporučení pro úspěšný rozvoj společenské odpovědnosti 

v Kazachstánu.  

V rámci této práce budu řešit následující výzkumné otázky: 

1. Jaký je současný stav CSR ve vybraných zemích EU? 

- podpora CSR ze strany EU a národních vlád, například, prostřednictvím veřejných 

politik, zákonů, úmluv, vyhlášek apod.; 

- role NNO v stimulaci rozvoje CSR;  

- implementace CSR firmami. 
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2. Jaký je současný stav CSR v Kazachstánu? 

- podporuje stát v Kazachstánu také nějakým způsobem rozvoj a implementaci 

CSR?;  

- jaká je úloha organizací občanské společnosti v propagací CSR v Kazachstánu? 

-  jak je CSR implementována firmami v  Kazachstánu? Uplatňuje se vůbec?   

- CSR v ropném a plynovém sektoru země.  

3. Čím se odlišují zkušenosti se zaváděním CSR v EU a v Kazachstánu? 

4. Je Kazachstán připraven přijmout a implementovat evropské CSR tendence?  

 

Struktura práce 

 Teoretická část této práce podává definice CSR, pojednává o různých přístupech k 

tomuto konceptu a historických podnětech ke společenský odpovědnému chování byznysu. 

Dále se věnuje společenské odpovědnosti firem v praxi, popisují se konkrétní nástroje CSR 

a také se věnuje významu CSR v době světové krize a globalizace.  

 V další části jsem se pokusila podat stručný přehled rozvoje konceptu CSR v EU a v 

jednotlivých evropských zemích - České republice, Německu a Velké Britanii.  

 Tyto evropské státy byly také zvoleny pro účely této práce na základě určitých 

kriterií, o kterých bude pojednáno ve zvláštní kapitole.  

 V popisu CSR v těchto zemích jsem se také opírala o určitá kritéria, na základě 

kterých pak bude realizována komparace s Kazachstánem.  

 Tyto kritéria jsou: historické předpoklady pro rozvoj CSR; právní prostředí- veřejné 

politiky podporující rozvoj CSR (existující zákony, například, v oblasti ochrany ţivotního 

prostředí, práce apod.), ad hoc politiky (například, akční plány v oblasti CSR a CSR 

strategie), orgány přímo věnující CSR apod.; propagace konceptu a šíření znalosti o CSR 

(například, fóra, konference, výzkumy, zavedení veřejných ocenění, vyučování CSR ve 

školách apod.) ze strany státu, ze strany NNO (podnikatelská sdruţení a jiné), ze strany 

médií, povědomí široké veřejnosti o konceptu), společenský odpovědné investování, CSR 

v malých a středních podnicích.    
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 Uvedená kritéria byla zvolena s ohledem na Sborník EU o národních politikách, 

které se vztahují k CSR v jednotlivých evropských zemích
1
, a na Průvodce společenskou 

odpovědnosti firem v Evropě
2
.  

 Je třeba říct, ţe jde pouze o přehled situací CSR ve vybraných zemích na základě 

uvedených kritérií, nikoliv o podrobnější rozbor právního nebo ekonomického prostředí, 

coţ přesahuje moţnosti této práce. 

 Následující část diplomové práce se věnuje společenské odpovědnosti firem 

v Kazachstánu. Pro lepší přehled je na začátku uveden stručný popis státu, včetně 

ekonomických regionů, jejich sociálně-ekonomické úrovně a převaţujících odvětví 

ekonomiky.  

 Dále následuje popis současného stavu CSR v Kazachstánu, který se také zakládá na 

stejných kritériích jako popis vybraných evropských zemí. Vzhledem k cílům této práce je 

popis Kazachstánu, na rozdíl od popisu  ČR, Německa a Velké Británií, podrobnější.  

 Z uvedených údajů o regionech v Kazachstánu vyplývá zajímavé pozorování, ţe 

regiony s nejvyšším HDP jsou ve skutečnosti nejchudší. Jde o oblasti, kde je největší těţba 

ropy a plynu. V tomto ekonomickém odvětví, které tvoří většinu příjmů Kazachstánu, je 

také i největší podíl zahraničního kapitálu. Podle výzkumu UNDP se také ukazuje, ţe 

největší implementace CSR je právě v průmyslovém sektoru Kazachstánu, coţ lze 

povaţovat za přinos zahraničních investorů. Ale proč v takovém případě nejbohatší ropný 

region země s největším podílem zahraničních nadnárodních podniků, pro něţ je CSR 

nezbytnou součásti podnikání, je ve skutečnosti nejchudší? S ohledem na to jsem věnovala 

více pozornosti CSR v ropném a plynovém sektoru Kazachstánu hlavně v západním 

regionu země s nejniţší úrovní ţivota a největší těţbou ropy. V souvislosti s tím jsem se 

také věnovala fenoménu tzv. prokletí přírodních zdrojů nebo paradoxu hojnosti.  

 V další části jsem se pokusila na základě získaných poznatků provést komparaci 

CSR v evropských zemích s Kazachstánem.  

 Závěrečná část se věnuje odpovědím na otázky, které byly poloţené na začátku 

práce, shrnutí získaných poznatků a formulování moţných doporučení pro Kazachstán 

v oblasti rozvoje společenské odpovědnosti firem.  

                                                           
1
 EU, 2011. Corporate Social Responsibility. National Public Policies in the EU. European Comission; 

2
 CSR Europe, 2011. A Guide to CSR in Europe. Country Insights by CSR Europe’s National Partner 

Organizations. CSR Europe. 
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Metoda 

Základní metodou této práce je analýza dokumentů: článků, publikací, monografií, 

zákonů, vyhlášek, výročních zpráv, výsledků jiných výzkumů apod. Jako doplňková 

technika sběru dat bylo zvoleno provádění expertních interview.  

Pro účely této práce byly realizovány dva polostrukturované rozhovory. Interview 

s manaţerkou Oddělení marketingu a hospodářského rozvoje nadnárodní poradenské 

společnosti Ernst&Young a předsedou představenstva penzijního fondu velké finanční 

skupiny v Kazachstánu. Vyuţila jsem také i interview s ředitelem Oddělení pro práce a 

sociální partnerství pod zastřešením Ministerstva práce a sociálních věci Republiky 

Kazachstán Akmadi Sarbasovým. Tento rozhovor je dostupný on-line na informačním 

portálu csrkz.org.  

 Pro rozpracování kapitoly o CSR v ropném a plynovém sektoru Kazachstánu jsem 

také vycházela z dokumentárního filmu Peníze mizí v písku (Deňgi uhodjat v pesok), který 

byl natočen v roce 2008 na popud NNO Kazakhstan Revenue Watch.  
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2. POJETÍ SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI FIREM  

2.1.  TEORETICKÉ VYMEZENÍ KONCEPTU 

 Východiskem filozofie CSR je uvědomění a přijetí skutečnosti, ţe byznys je přímou 

součástí společnosti, kde vykonává svou činnost a vytváří zisk. Jinými slovy byznys není 

izolovanou jednotkou a svými aktivitami ovlivňuje i své okolí.  Na druhou stranu samotná 

prosperita byznysu je závislá na tom, v jakém stavu je okolní společnost. A proto tvorba 

zisku by měla jít ruku v ruce s odpovědností vůči svému okolí. Je to právě v zájmu 

podniku investovat v řešení společenských potřeb, coţ také výrazně ovlivňuje i nálady 

společnosti vůči němu. Tuto myšlenku lze shrnout v principu trojího základu podnikání 

(triple-bottom-line), který spočívá v tom, ţe byznys se soustředí nejen na ekonomický růst, 

ale i na zdokonalování společenského kapitálu a environmentální kvalitu (Trnková, 2005).    

 Jednoznačné vymezení konceptu CSR není jednoduchý úkol. Nehledě na poměrně 

vyvinuté teoretické zázemí tohoto oboru se dosud nepodařilo nalézt jednu obecně platnou 

definici CSR. To je také zkomplikováno tím, ţe vnímání obsahu CSR se liší jak 

v časovém, tak i v prostorovém horizontu. Tak například existují tři odlišné organizační 

modely CSR vzhledem ke své geografické poloze - americký, evropský a asijský model 

společenské odpovědnosti firem.  

 Různí autoři a organizace nabízejí vlastní vymezení tohoto konceptu. Ale obecně lze 

CSR definovat jako činnost a působení podniků, které není orientováno pouze na 

maximalizaci zisku, ale také zohledňuje potřeby společnosti kolem sebe. Pro lepší 

pochopení tohoto konceptu bych ráda uvedla několik definicí.   

 Evropská unie v tzv. Zelené knize definuje CSR jako „dobrovolné integrování 

sociálních a ekologických hledisek do každodenních firemních operací a interakcí se 

zainteresovanými stranami podniku nebo-li stakeholdery“ (EU, Zelená kniha 2001).  

 Světová obchodní rada pro udrţitelný rozvoj vymezuje CSR jako “kontinuální 

závazek podniků chovat se eticky a přispívat k ekonomickému růstu a zároveň se zasazovat 

o zlepšování kvality života zaměstnanců a jejich rodin, stejně jako lokální komunity a 

společnosti jako celku“
3
.  

                                                           
3
Český překlad definice převzat z Trnková, Jana. 2004. Společenská odpovědnost firem. Kompletní průvodce 

tématem a závěry z průzkumu v ČR. Business Leaders Forum. 
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 Podle Ministerstva práce a sociálních věcí ČR je CSR “koncepce, podle které 

podniky začleňují sociální otázky a otázky týkající se životního prostředí do podnikatelské 

činnosti a do vztahů se zúčastněnými subjekty (tj. zejména zaměstnanci, spotřebiteli, 

akcionáři, investory, úřady veřejné správy, nevládními organizacemi, dodavateli) na bázi 

dobrovolnosti“
4
.  

 Nevládní organizace Business for Social Responsibility definuje CSR jako “způsob 

podnikání, který odpovídá či jde nad rámec etických, zákonných, komerčních a  

společenských očekávání”
5
.  

 Asociace manaţerů v Rusku za CSR povaţuje “dobrovolný přínos byznysu v rozvoji 

sociální, ekonomické a environmentální sféry, který je propojen s hlavní činností firmy a 

přesahuje zákonem stanovené minimum”
6
.  

 Podle zákonu o soukromém podnikání Republiky Kazachstán  “sociální odpovědnost 

byznysu je dobrovolným vkladem podnikatelských subjektů do rozvoje společnosti, a to v 

sociální, ekonomické a environmentální sféře”
7
. 

 Jedním z jednotících prvků těchto definic a charakteristickým rysem CSR je právě 

princip dobrovolnosti takových aktivit, které nejsou zákonem přímé nařízené (beyond 

compliance). Jinak řečeno být společensky odpovědnou firmou znamená nadstandardně 

investovat na řešení společenských potřeb, nad rámec splnění standardů a limitů, které jsou 

dané zákonem. V základě konceptů stojí závazek firem zahrnovat do svých obchodních 

aktivit sociální a environmentální rovinu podnikání. Dalším důleţitým aspektem tohoto 

konceptu je dialog a spolupráce podniku se svými zainteresovanými stranami 

(stakeholders), o čemţ bude podrobněji pojednáno později.  

 Koncepce CSR nachází silnou podporu u mezinárodních organizací jako je 

Organizace Spojených národů (OSN) a Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj 

(OECD), které vypracovaly doporučení pro sociálně odpovědné chování podniků. Na půdě 

                                                                                                                                                                                
 

4
 Ministerstvo práce a sociálních věcí. 2007. Sociální odpovědnost podniků. [online]. Praha: Ministerstvo 

práce a sociálních věcí [cit. dne17.5.2011]. Dostupné z:  <http://www.mpsv.cz/cs/3893>.  
5
 Tamtéţ;  

6
 Převzato z UNDP. 2009. Sostojanija i perspektivy razvitija korporativnoj socialnoj otvetstvennosti i 

socialnyh investicij v Kazahstaně. Astana: UNDP;  
7
 Zakon Respubliki Kazahstan o “Častnom predprinimatelstve” (s izmenenijami i dopolnenijami po 

sostojaniu na 2.4.2010); 
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OECD byla přijata Směrnice pro nadnárodní společnosti
8
, která představuje sadu 

doporučení formulovaných vládami, týkajících se sociálně odpovědného chování 

korporací. Tato směrnice nabízí dobrovolné dodrţování určitých zásad ve vztahu 

k zaměstnancům, obchodním partnerům, stakeholderům, transparentnosti a otevřenosti 

podniku, konkurenčnímu boji a boji proti korupci, ochraně ţivotního prostředí a ochraně 

spotřebitelů (OECD, 2010).  

 Hlavní aktivitou na půdě OSN v oblasti CSR je Iniciativa Global Compact z roku 

2000.  Tento dokument vymezuje deset všeobecně uznávaných principů, kterými by se 

měly řídit podniky ve své činnosti v následujících oblastech:  

 lidská práva (například, podporovat a respektovat lidská práva v místě 

podnikání a v rámci firmy);  

 práce (například odmítnutí nucené a dětské práce, nevykořisťování 

zaměstnanců); 

  ţivotní prostředí (například, nepoškozovat svou činností své okolí, 

podporovat výzkum a uţití eco-friendly technologií);  

 boj proti korupci (například odmítnutí vydírání a úplatkářství).  

Tyto principy jsou odvozeny ze Všeobecné deklarace lidských práv a svobod,  Deklarace 

Mezinárodní organizace práce v základních principech a právech v práci, Deklarace z Rio 

de Janeira o ţivotním prostředí a rozvoji a Úmluvy OSN proti korupci
9
.   

 Mezi další nejdůleţitější dokumenty v oblasti CSR patři Tripartitní deklarace o 

nadnárodních podnicích a sociální politice, kterou zformulovala Mezinárodní organizace 

práce (International Labour Organization- ILO). Tato deklarace vytyčuje zásady pro 

oblasti zaměstnanosti, výcviku pracovních a ţivotních podmínek a průmyslových vztahu, 

jejichţ dodrţení je na dobrovolné bázi. Cílem těchto zásad je podpořit přínos, kterými 

mohou nadnárodní podniky přispět k ekonomickému a sociálnímu pokroku a 

minimalizovat nebo vyřešit problémy, které mohou vyvolávat jejích činnosti (ILO, 2001). 

 Mezi mezinárodní iniciativy ze strany podnikatelského sektoru lze především zmínit 

Světovou obchodní radu pro udrţitelný rozvoj (World Business Council for Sustainable 

Development) a organizaci Business for Social Responsibility. Tyto mezinárodní 

                                                           
8
 OECD. Guidelines for Multinational Enterprises.  

9
 Na základě informací z webových stránek  UN Global Compact:                  

<http://www.unglobalcompact.org/AboutTheGC/index.html >  [cit. dne 17.5.2011];  

http://www.unglobalcompact.org/AboutTheGC/index.html
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organizace prosazují dodrţování etiky v podnikatelské praxi, skutečné naplňování CSR a 

podporují spolupráci mezi komerčním, veřejným a neziskovým sektorem. 

 Do mezinárodních organizací občanské společnosti, které přispívají k rozvoji a 

implementaci CSR lze zařadit Amnesty International (Business Unit), Mezinárodní 

federaci lidských práv, Human Rights Watch, Greenpeace (hlavně v oblasti ekologické 

udrţitelnosti), International Alert a Transparency International. Všechny tyto organizace 

především vyzdvihují do popředí nutnost dodrţování Listiny základních práv a svobod, 

prosazují principy sociálně odpovědného podnikání a akcentují nutnost zapojení podniků 

do řešení společenských problémů v kooperaci se státem a organizacemi občanské 

společnosti. 

 

2.1.1. Historické podněty a první zmínky o CSR 

 Sociální, politické, ekonomické a ideologické podmínky a přesvědčení současné 

doby předpokládají a podporují sociální odpovědné chování byznysu. Avšak tyto snahy 

byznysu přispět ke zlepšení sociální situace ve společnosti nejsou vynálezem  dnešní doby.  

 Za důleţitý milník v historickém vývoji CSR je povaţována průmyslová revoluce 

18.století a následující  industrializace. V tuto dobu začaly vznikat velké podniky, jejichţ 

činnost do značné míry ovlivňovala společnost a přírodní prostředí jak pozitivně, tak i 

negativně. Kvůli tomu docházelo k debatám, které pokračují i doposud, ohledně vhodnosti 

chování podniků. S cílem podnikatelskou činnost regulovat byly přijaty nové zákony, které 

se týkaly např. vyuţití dětské práce, bezpečných pracovních podmínek, vztahů s partnery    

apod. Jako reakci na kritiku ze strany veřejnosti průmyslníci  zaváděli  tzv. sociální 

programy (welfare programmes), které se zaměřovaly na vzdělávání, rekreaci a socializaci 

svých zaměstnanců. Cílem těchto úsilí bylo vychovávání jak dobrých pracovníků, tak i 

dobrých občanů (Polášek, 2010). Jako příklad lze uvést tzv. sociální vesnice, které zavedl 

britský průmyslník a sociální reformátor Robert Owen. Tyto vesnice, které se nacházely 

kolem jeho textilních továren, představovaly jak kvalitní a hygienické bydlení pro 

zaměstnance a jejich rodiny, tak i místo, kde těmto lidem  a jejich dětem bylo poskytnuto 

vzdělání, bezplatná  zdravotní péče, jesle pro děti pracujících matek, rekreace apod. Kromě 

toho Owen také usiloval o humanizaci podmínek v samotných továrnách, například 

vytvářením vhodných podmínek pro dělníky, úpravou délky pracovní doby, zákazem práce 



 

 
18 

dětí do deseti let apod. Principy jeho řízení jsou často povaţovány za předchůdce 

moderních teorií lidských zdrojů a etického vedení byznysu
10

.  

 Idea CSR byla také rozvíjena i v ekonomických teoriích. Tak ekonom,  filosof a 

významný představitel skotského osvícenství Adam Smith ve své knize Bohatství národů 

(1776) vyslovil, ţe potřeby a přání společnosti jsou nelépe uspokojené, kdyţ jedinec 

sleduje svůj vlastní zájem na svobodném trhu a tím zároveň podporuje blahobyt celé 

společnosti. „Není to laskavost řezníka, sládka nebo pekaře, které vděčíme za svůj oběd, 

ale je to jejich ohled na jejich vlastní zájem. Nespoléháme se na jejich lidskost, ale na 

jejich sebelásku a nikdy jim nezdůrazňujeme naše potřeby ale jejich výhody“ (Smith, 

2001). Podle Smithe tím, ţe se kaţdý jednotlivec snaţí, aby jeho výroba měla co největší 

hodnotu, nutně a nevědomě  usiluje o to, aby i roční příjmy celé společnosti byly co 

nejvyšší. Tento princip známe pod pojmem “neviditelná ruka trhu”. Tento Smithův princip 

představuje jednu ze základních myšlenek CSR, kde vytváření bohatství národů 

předpokládá  i přínos pro celou společnost.  

 

2.1.2. Moderní éra CSR 

 Za počátek moderní éry CSR je povaţována druhá polovina 20.století zejména ve 

Spojených státech podle narůstajícího ekonomického a politického vlivu obchodních 

společností.  

 Na rozdíl od současné doby, kdy mluvíme o sociální odpovědnosti celého podniku, 

v počátečním období vývoje konceptu CSR se spíše hovořilo o sociální odpovědnosti 

podnikatele/manaţera. Tak v roce 1953 americký ekonom Howard R. Bowen vydává svou 

knihu Social Responsibilities of Businessman, kde zformuloval výchozí definice sociální 

odpovědnosti byznysu. Bowen se domníval, ţe podniky jsou významnými centry moci a 

rozhodování, které do značné míry všelijak ovlivňují  ţivoty občanů. A tak vyzdvihuje do 

popředí základní otázku: Jakou odpovědnost vůči společnosti by podnikatelé měli převzít? 

Za sociální odpovědnost byznysu Bowen povaţoval závazky podnikatelů realizovat takové 

politiky, přijímat taková rozhodnutí nebo následovat takový směr jednání, který je ţádoucí 

vzhledem k cílům a hodnotám společnosti. Tvrdil, ţe sociální odpovědnost není jakýmsi 

všelékem, ale má ve své podstatě to, co by mělo směrovat byznys v budoucnu. Díky svému 

teoretickému přínosu je povaţován za otce zakladatele moderní éry CSR  (Carroll, 1999). 

                                                           
10

 Na základě informací z  webových stránek: <www.robert-owen.com>  [cit. dne 19.5.2010]. 

http://www.robert-owen.com/


 

 
19 

 Dalším důleţitým autorem pro CSR je Keith Davis, který jako první zkoumal role 

moci, kterou má byznys ve společnosti a vliv z toho plynoucí na společnost. V této 

souvislosti mluví o tzv. “ţelezném zákoně zodpovědnosti”, který naznačuje, ţe míra vlivu 

podniku na společnost musí být úměrná výši  odpovědnosti vůči této společnosti. Z toho 

plyne, ţe vyhýbání se společenské odpovědnosti vede k postupnému rozpadu vlivu 

podniku obecně (Carroll, 1999).  

 Podle významného teoretika managementu a ekonoma Petera Druckera v CSR nejde 

jenom o kompatibilitu ziskovosti a zodpovědnosti vůči společnosti, ale o tom, ţe byznys 

by měl vnímat svou společenskou odpovědnost spíše jako trţní příleţitost. Podle něho 

správná společenská odpovědnost je přeměnou sociálního problému v ekonomický zisk, 

výrobní výkonnost, kompetentní pracovníky, dobře placená pracovní místa a bohatství 

(Carroll, 1999).    

 

2.1.3. Klasifikace teorií CSR
11

 

 Pro lepší uchopení problematiky a orientaci v rozmanitém teoretickém zázemí CSR 

je uţitečné na to nahlíţet prostřednictvím klasifikace teorií a přístupů CSR, jak to například 

navrhují španělští výzkumníci E. Garriga a D. Melé (2004). Ve svém členění vymezují 

čtyři typy teorií CSR, kaţdý se zaměřuje na jeden z aspektů sociální reality: ekonomie, 

politika, sociální integrace a etika.  

 První typ teorií, kde se kladen důraz na ekonomický aspekt, je vymezen jako 

instrumentální teorie. Tyto teorie se odvozují od myšlenky, ţe podniky jsou 

instrumentem pro vytváření bohatství, coţ je jejích jedinou sociální odpovědností. CSR se 

můţe uplatňovat jenom jako strategický nástroj pro ryze ekonomické účely. Vhodné 

investování do filantropie a sociálních aktivit je přípustné jen pokud přinese ekonomický 

uţitek a přispěje k ziskání konkurenční výhody. Instumentální teorie poukazují jak na 

krátkodobou perspektivu maximalizací zisku, tak i na dlouhodobou maximalizaci hodnoty 

podniku, kde CSR vystupuje jako součást ekonomické strategie. 

                                                           
11

 Zpracováno na základě Garriga, Elisabet. Melé, Domènec. 2004. Corporate Social Responsibility 

Theories: Mapping the Territory. Journal of Business Ethics 53: 51-71. 
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 Za významného představitele instrumentálního přístupu je povaţován americký 

ekonom a nositel Nobelovy ceny za ekonomii Milton Friedman. Ve svém článku „The 

Social Responsibility of Business is to Increase its Profits” (1970) se jasně vyjádřil, ţe 

jediná odpovědnost byznysu vůči společnosti spočívá v maximalizaci zisku akcionářů  

v rámci stanoveného zákona a etických zvyklosti dané země. Podle něho pokud se sociální 

odpovědnost nějak uplatňuje, tak by to mělo slouţit především ke zvýšení příjmu podniku. 

Příkladem můţe být investování do místních komunit s cílem zlepšení dobrého jména, 

přitahování ţádaných pracovníků, vyloučení moţnosti krádeţe, záškodnictví apod. Jak jiţ 

bylo řečeno, jde pouze o ekonomické výhody. Manaţeři, kteří uplatňují v praxi sociální 

odpovědnost z jiných neţ ekonomických důvodů, podle Friedmana kradou peníze 

akcionářů a zasahují do oblastí mimo své přímé kompetence (Blagov, 2004). 

 Druhý typ teorií CSR je vymezen jako politické teorie a zdůrazňuje vzájemné 

působení a vztahy mezi byznysem a společností a význam společenského vlivu byznysu. Z 

takové míry moci, kterou podnik disponuje ve společnosti, vyplývá i míra odpovědnosti 

podniku vůči této společnosti. Dvěma klíčovými přistupy politických teorií jsou především 

corporate constitutionalism a corporate citizenship. Představitelem corporate 

constitutionalism je jiţ zmíněný Keith Davis, který uvedl tzv. “ţelezný zákon 

zodpovědnosti”.  

 I kdyţ koncept chování podniku jako odpovědného občana není nový, zájem o 

firemní občanství (corporate citizenship) se ještě obnovil hlavně díky krizi sociálního 

státu, globalizaci a technologickému pokroku. Samotný koncept naznačuje, ţe byznys je 

součástí komunity, coţ znamená, ţe by měl brát v úvahu okolí, v němţ operuje. Termín 

corporate citizenship bývá většinou volně zaměňován se CSR. Avšak pouţívání určitého 

pojmosloví a pojímání obsahu CSR se liší regionálně a souvisí s pojetím a tradicí byznysu 

v daném regionu. Tak například anglosaské země (USA, Velká Britanie) dávají přednost 

terminu corporate citizenship (Trnková, 2005).  

 Integrativní teorie představují třetí typ teorií CSR a poukazují na to, ţe podniky by 

měly zahrnovat řešení potřeb společnosti do své činnosti. Tento předpoklad je zdůrazněn 

tím, ţe samotná existence, udrţitelnost a růst podniku jsou podmíněny společností, v níţ 

působí. Je to v zájmu byznysu pečovat o své okolí, coţ mimo jiné také přispěje i 

k vytvoření dobrého jména podniku. 
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 Jedním z nejvýznamnějších teoretiků konceptu CSR a představitelem tohoto proudu 

podle dané klasifikace je  Archie B. Carroll. Na rozdíl od Friedmana spatřuje v CSR nejen 

ekonomickou odpovědnost, ale i  zákonnou, etickou a dobrovolně-filantropickou 

odpovědnost. V pojetí Carrolla ekonomická odpovědnost  souvisí se základním posláním 

podniku ve společnosti, tj. uspokojovat potřeby spotřebitelů produkcí a distribucí výrobků 

či sluţeb a tím dosahovat zisk.  Zákonná odpovědnost předpokládá takové chování 

podniku, které je v souladu se zákonnými normami, například placení dáni. Etická 

odpovědnost vyţaduje chování podniku nad rámec zákonem stanovených povinnosti s 

cílem naplňovat očekávaní společnosti, v níţ působí. Dobrovolně–filantropická 

odpovědnost  předpokládá takové aktivity podniku, které směřují  ve prospěch blahobytu 

společnosti prostřednictvím dobrovolné participace v realizaci rozmanitých sociálních 

programů. Na rozdíl od etické odpovědnosti  filantropická odpovědnost není společností 

vyţadovaná a očekávaná. Záleţí na rozhodnutí podniku, jestli chce nadstandardně přispívat 

k pozitivnímu vývoji prostředí kolem sebe, nebo ne. Tento výčet odpovědnosti se skládá ve 

čtyř-dimenzionální model nebo tzv. pyramidu společensky odpovědného chování podniků 

(viz obr. 1). Carroll tento model nadále rozpracoval a uspořádal kaţdý typ odpovědnosti 

v určitém pořadí a podle důleţitosti kaţdého typu.  Za nejvíce důleţitou povaţoval 

ekonomickou odpovědnost, pak zákonnou, etickou a na posledním místě filantropickou 

odpovědnost (Blagov, 2004). 

 
Obr. 1 The pyramidal structure of corporate social responsibility;   

Zdroj: Wikipedia (2007) 

 

Poslední skupina teorií CSR se zaměřuje na etické poţadavky společnosti vůči 

byznysu a jsou vymezeny jako etické teorie. V těchto teoriích je zdůrazněno, ţe byznys by 

měl hlavně ve své činnosti uplatňovat etické principy a tím přispívat k vytváření lepší 

společnosti. Za základ CSR v tomto smyslu jsou povaţována všeobecná lidská práva. 

V této souvislosti je třeba připomenout jiţ zmíněnou největší dobrovolnou Iniciativu OSN 
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v oblasti CSR- Global Compact, jeţ vymezuje deset všeobecně uznávaných principů, 

kterými by se měly řídit podniky ve své činnosti.  

Výše zmíněná klasifikace ukazuje na rozmanitost teorií a přístupů a odlišné 

pohledy různých autorů na CSR. Jak jiţ bylo naznačeno na akademické půdě, jsou 

především zdůrazněny následující aspekty CSR:  

- ekonomický aspekt je zaměřen na maximalizaci zisku;  

- politický aspekt spočívá v sociálně odpovědném vyuţití moci byznysu; 

-  sociální aspekt naznačuje, ţe řešení potřeb společnosti by mělo být součástí 

činnosti podniku;  

- etický aspekt, který ukazuje na eticky správné chování podniku a tím i přínos 

pro společnost.  

 

 

2.1.4. CSR a corporate governance 

V souvislosti se CSR je nezbytné se zmínit i o konceptu corporate governance. Pod 

tímto pojmem jsou chápány jednak “vztahy mezi vedením firmy, její radou, akcionáři a 

ostatními dotčenými subjekty a jednak způsob, jakým jsou dosahovány cíle dané firmy, 

struktura jejích orgánů a jak je plněn dohled nad její činností”.
12

  

V roce 1999 OECD poprvé vydala Principy Corporate Governance, které nadále 

prošly revizí a byly podruhé vydané v roce 2004. Tyto principy se soustřeďují na zajištění 

efektivního právního a regulačního rámce pro řádné řízení společností, ochraně a 

usnadnění výkonu práv akcionářů a rovného zacházení vůči nim,  posílení práv akcionářů a 

ostatních dotčených subjektů, předcházení střetů zájmů, zabránění zneuţívání přidruţených 

společností, zpřehlednění pravidel odměňování vedoucích pracovníků a managerů, 

zajištění integrity finančního trhu, zajištění přístupnosti a transparentnosti informací 

týkajících se společnosti, zejména pokud jde o její finanční situaci, činnost, vlastnictví a 

řízení společnosti, vymahatelnost stanovených pravidel.
13

 

 Principy OECD jsou velmi obecně formulované, coţ umoţňuje zohledňovat 

kulturní předpoklady různých společenství a dává prostor pro přizpůsobení těchto principů 

na podnikatelské prostředí při implementaci v konkrétní zemi. Nicméně OECD se snaţí 

                                                           
12

 http://www.mpo.cz/dokument2566.html, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR [cit.dne 11.5.2011]; 
13

 Tamtéţ 

http://www.mpo.cz/dokument2566.html
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podporovat uplatnění těchto pravidel, například prostřednictvím regionálních kulatých 

stolů, kde se setkávají experti veřejné a soukromé sféry a rozhodovací orgány. V důsledku 

těchto diskusí dochází ke vzniku konkrétních doporučení správného nastavení 

pravidel Corporate Governance (tzv. Bíle knihy).
14

   

Na úrovní EU se aktivity v oblasti corporate governance soustředí kolem Akčního 

plánu Evropské komise týkající se modernizace práva společností a efektivnějšího řízení 

podniků v Evropské unii z roku 2003. K hlavním iniciativám Evropské komise v této 

oblasti patří snaha o koordinaci a sbliţování národních kodexů řízení společností 

prostřednictvím pravidelných setkání Evropského fóra v případě otázek corporate 

governance (European Corporate governance forum), které byla zavedeny v roce 2004. 

V rámci fóra zasedají zastupitelé členských států, regulační orgány, investoři, zastupitelé 

akademické sféry a další trţní účastníci
15

.  

 Corporate governance je nezbytnou součástí CSR, kterou lze zařadit do ekonomické 

roviny CSR. Jedním z významných bodů těchto dvou konceptů  je zdůraznění role 

zainteresovaných stran, tzv. stakeholderů. Podle OECD systém korporačního vládnutí musí 

uznávat práva svých stakeholderů, které jsou jim dané zákonem či na základě vzájemné 

smlouvy. Aktivní spolupráce mezi podniky a stakeholdery má být podporována s cílem 

vytváření majetkových hodnot a pracovních míst, coţ vede k udrţitelnosti podniku 

(OECD, 2004).  

 

2.1.5. Koncept stakeholderů  

Koncept stakeholderů byl rozvinut americkým filosofem a profesorem byznysu 

Edwardem R. Freemanem v knize “Strategic Management: A Stakeholder Approach” 

(Garriga a Melé, 2004). Za stakeholdery jsou označovány všechny osoby, instituce nebo 

organizace, které mají vliv na chod podniku nebo jsou činností podniku ovlivnění. 

V nejširším pojetí se za stakeholdery povaţují akcionáři, zaměstnanci, obchodní partneři, 

zákazníci, dodavatelé, zástupci státní správy a samosprávy, média, zájmové skupiny, 

odbory a mezinárodní organizace (Trnková, 2004). Samozřejmě situace kaţdého podniku 

je jiná, proto v kaţdém případě se okruh stakeholderů stejně jako jejích význam liší. 

Doporučuje se vţdycky dávat velkou pozornost identifikaci zainteresovaných stran a 

                                                           
14

 http://www.mpo.cz/dokument2566.html, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR [cit.dne 11.5.2011]; 
15

 Na základě informací z  webových stránek Evropské komise: 

<http://ec.europa.eu/internal_market/company/ecgforum/index_en.htm> [cit. dne 20.5.2011]. 

http://www.mpo.cz/dokument2566.html
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určení jejích významu pro podnik, čímţ se podmiňuje strategie CSR. V této souvislosti se 

rozlišuje mezi primárními a sekundárními stakeholdery. Pro identifikaci zainteresovaných 

stran a určování jejích významu můţe být pouţitá matice stakeholderů a dimenzí CSR, 

kterou nabízí A.B. Carroll ve svém článku The Pyramid of corporate social responibility: 

Toward the moral management of organizational stakehodlers (1991): 

Tabulka 1 

Stakeholdeři 
Dimenze CSR 

ekonomická zákonná etická Dobrovolně-

filantropická 

Akcionáři     

Zákazníci     

Zaměstnanci     

Místní komunita     

Konkurenti     

Dodavatelé     

Sociálně aktivní 

skupiny 
    

Veřejnost     

 

Po identifikaci stakeholderů a určení jejich významů pro podnik následuje dialog 

firmy s těmito zainteresovanými stranami, který můţe vyústit ve vzájemně 

prospěšná dlouhodobá mezisektorová partnerství (Trnková, 2004). 

Stejně jako koncept CSR i koncept stakeholderů se často kritizuje. Jedním 

z argumentů je to, ţe tzv. stakeholderismus má za cíl zbavit akcionáře podniku svých práv, 

které můţou být vnímány jako jeden celek se společným cílem. Tyto práva budou pak 

přenesena na mnoţství skupin, mezi nimiţ budou i samotní akcionáři, ale ve výrazně 

slabším postavení. I kdyţ tato myšlenka je docela pravdivá, koncept stakeholderů 

nenaznačuje zbavení akcionářů svých práv, ale jenom to, ţe by se mělo počítat s určitými 

skupinami v podnikatelské činnosti (Polášek, 2010).    
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2.1.6. CSR a trvale udržitelný rozvoj 

Dalším konceptem blízkým k CSR, který je také povaţován za jeden z jeho cílů, je 

trvale udrţitelný rozvoj (sustainable development).  I kdyţ se tento koncept objevil spíše 

na makro úrovni neţ na úrovni podniku, přesto vyţaduje i účast podnikatelského sektoru.  

 Pojem trvale udržitelný rozvoj začal být široce pouţíván v roce 1987, kdyţ Světová 

Komise pro ţivotní prostředí a rozvoj (World Comission for Environment and 

Development - WCED) vydala  tzv. “Brundtlandovu zprávu„ , která byla poté kniţně 

vydána pod názvem Naše společná budoucnost.  V této zprávě byla poprvé zformulována 

definice trvale udrţitelného rozvoje, která je vymezila jako „rozvoj, který zajistí potřeby 

současných generací, aniž by bylo ohroženo splnění potřeb generací příštích a aniž by se 

to dělo na úkor jiných národů“ (WCED, 1991).  Původně se tento koncept vztahoval 

jenom k ţivotnímu prostředí, ale v průběhu svého vývoje se rozšířil o sociální dimenze, 

která je neoddělitelnou součástí rozvoje. V pozdějších definicích zahrnuje koncept trvale 

udrţitelného rozvoje kromě sociálního a environmentálního aspektu  i aspekt ekonomický  

(Garriga a Melé, 2004). Obecně lze říct, ţe se trvale udrţitelný rozvoj vztahuje především 

ke globálním problémům, jako například globální změna klimatu, nedostatek vody, 

vyčerpávání neobnovitelných zdrojů,  znečišťování ţivotního prostředí, demografická 

kontrola, problematika lidských práv, chudoba apod. V rámci podniku se otázka 

udrţitelnosti týká toho, jak se podniky mohou podílet na řešení globálních problémů, a to 

především prostřednictvím implementace CSR. Později vedle pojmu sustainable 

development se v podnikatelském prostředí objevuje  koncept sustainable growth nebo 

corporate sustainability, který se zakládá na principu trojího základu podnikání (3P- 

People, Planet, Profit).  

 

 

2.2. SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST FIREM V PRAXI 

2.2.1. Dimenze CSR 

Zelená kniha EU podává rozdělení CSR na interní a externí dimenze, coţ znamená, 

ţe CSR aktivity podniku jsou směřovány buď dovnitř podniku nebo do jeho externího 

okolí. Tak například do interní dimenze patří řízení lidských zdrojů, zdraví a bezpečnost 



 

 
26 

zaměstnanců, restrukturalizační procesy byznysu, řízení environmentálních dopadů a 

přírodních zdrojů. Externí dimenze zahrnuje vztahy se stakeholdery, místními komunitami, 

obchodními partnery, ochranu lidských práv a další globální ekologické záleţitosti (EU 

Green Paper, 2001).    

Pro lepší představu praktického obsahu CSR navazujícího na jiţ zmíněné dimenze 

je uţitečné se podrobněji podívat na tři jiţ zmíněné pilíře CSR - ekonomický, sociální a 

environmentální. 

 Ekonomická rovina se především věnuje principům dobrého řízení podniku 

(corporate governance), vypracování etického kodexu, transparentnosti podnikatelské 

činnosti, odmítnutí korupce, vytváření dobrých vztahů se stakeholdery (například s 

investory, akcionáři, zákazníky, dodavateli, obchodními partnery apod.), dále kvalitě a 

bezpečnosti produktů a sluţeb, ochraně duševního vlastnictví apod. (Trnková, 2005).  

 Na aktivity podniku v rámci sociální roviny CSR je dobré se podívat na základě 

členění na interní a externí dimenzi. Interní oblast představuje sociální politiku podniku, 

například zaměstnanecká politika, zdraví a bezpečnost zaměstnanců, vzdělání, 

rekvalifikace, rovnost příleţitosti (zejména pro ţeny a ostatní znevýhodněné skupiny 

obyvatelstva), lidská práva, vyváţenost pracovního a osobního ţivota zaměstnanců (work-

life balance) apod. Do externí dimenze především patři firemní filantropie, dobrovolnictví 

a další práce s místní komunitou.   

 Environmentální pilíř CSR zahrnuje ekologickou výrobu, produkty a sluţby 

(standardy řady EMAS a ISO 14000), investice do ekologických technologií, ochranu 

přírodních zdrojů a ekologickou firemní kulturu (například úspory energie a recyklace) 

(Trnková, 2005).   

 

2.2.2. Formy CSR 

 V této části bych chtěla pojednat o jednotlivých způsobech, jak můţe být CSR  

implementována v praxi na základě koncepce Philipa Kotlera. Podle Kotlera většina aktivit 

nebo instrumentů CSR můţe být přiřazena k jedné z následujících kategorií:  

 

 Firemní filantropie 

 Cause promotion 

 Cause - related marketing 

 Sociální marketing 
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 Firemní dobrovolnictví 

 Sociálně odpovědné způsoby podnikání 

 
 

Firemní filantropie  

 Firemní filantropie je povaţována za tradiční a nejvíce vyuţívanou formou CSR. Je 

kombinací  přístupů podpory komunit, jednotlivců a organizací, především neziskových. 

Nejčastěji jde o peněţní nebo nepeněţní dary. Patři sem například: 

 přímá podpora veřejně prospěšných projektů prostřednictvím finančního či 

věcného    daru;  

 firemní nadace nebo nadační fond - na rozdíl od jiných fondů dostávají 

většinu svých prostředků od svých zakladatelů především - firem;  

 matchingový fond - kombinace angaţovanosti zaměstnanců a firemní 

podpory. V tomto případě firma vynakládá finanční prostředky za účelem 

navýšení určité částky vybrané mezi zaměstnanci;  

 charitativní aukce a výstavy - získaný finanční výtěţek je pak darován na 

veřejné prospěšné účely.  

 Do nepeněţního dárcovství patří například poskytování školení, poskytnutí zázemí 

(například poskytování prostoru, zapůjčování techniky apod.), vzdělávání a odborná 

pomoc. V současné době pozorujeme přechod necílené ad hoc podpory ke strategickému 

dárcovství. V tomto směru převaţují především velké a nadnárodní podniky, které se ve 

větší míře řídí svými globálními strategiemi. Z dlouhodobé perspektivy se ukazuje, ţe 

firemní filantropie vede například k oslovení obyvatel a vytváření dobrého jména firmy, ke 

zvýšení povědomí o značce, vzniku partnerství mezi podnikem a jeho stakeholdery, 

nepřímé maximalizaci zisku a pod. (Bartošová, 2005).   

 

Cause promotion 

 V případě cause promotions firma vynakládá jak finanční tak i nefinanční prostředky 

pro zvýšení povědomí o nějakém sociálním jevu nebo s cílem podpořit vybranou akci, 

například fundraising nebo nábor dobrovolníků. Klíčovým aspektem komunikace je 

přesvědčování veřejnosti, potenciálních donorů nebo dobrovolníků, aby se zapojili do 

řešení sociálního problému nebo podpory veřejně prospěšné akce. Na rozdíl od firemní 

filantropie vyţaduje tento přístup zapojení podniku do plánování a organizace, do 

distribuce různých materiálů a participace v PR aktivitách. Na rozdíl od cause-related 
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marketing aktivity v rámci cause promotion nejsou vázány na prodej některých výrobků z 

podniku (Polášek, 2010). 

 

Cause - related marketing (CRM) 

 CRM představuje úspěšné propojení komerčních aktivit podniku s filantropickými. 

To spočívá v tom, ţe z prodeje určitého produktu se věnuje určitá částka na “kauzu -

událost“, tj. na podporu řešení problému určité cílové skupiny ve společnosti. Co se týče 

ekonomické stránky, tak mezi některé specifické prostředky, prostřednictvím kterých 

mohou programy CRM budovat hodnotu značky, patří vytvoření povědomí o značce, 

posílení image značky, vytvoření důvěryhodnosti značky, vytvoření pocitu spojení se 

značkou a vyvolání závazku ke značce (Kotler a Keller, 2007).    

 

Sociální marketing 

 Sociální marketing je strategie, která pouţívá marketingových principů a technik pro 

podporu změn chování cílových skupin nebo hodnot ve společnosti s cílem zlepšení 

společnosti a budování trhu výrobků nebo sluţeb (Kotler a Keller, 2004). Jde o snahu řešit 

společenské problémy, jakými jsou například drogová prevence, podpora plánovaného 

rodičovství, zvyšovaní počtu očkovaných dětí, sniţování počtu kuřáků, zvyšování 

povědomí občanů o potřebě eliminace znečištění ţivotního prostředí apod. Na rozdíl od 

ostatních forem CSR se sociální marketing především zaměřuje na změnu chování nebo 

hodnot. Výběr oblasti podpory je nejčastěji provázán s cílem podniku a vzhledem 

k existujícím společenským problémům, na které je třeba dát pozor.  

 

Firemní dobrovolnictví 

 Firemní dobrovolnictví je tzv. “zapůjčení” firemních zaměstnanců, odborníků, 

obchodních partnerů  a pod. na jednorázové akce či dlouhodobé projekty místních komunit 

a NNO. Je významným prostředkem pro vytvoření nebo zlepšování vztahu mezi podnikem 

a místní komunitou. Z pohledu neziskových organizaci firemní dobrovolnictví je důleţité 

zejména kvůli moţnosti profesionalizace NNO a jejích zaměstnanců. Z pohledu firem tato 

forma CSR je ideálním “team buildingovým“ nástrojem a také způsobem zlepšení interní 

morálky (Bartošová, 2005). 
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Sociálně odpovědné způsoby podnikání 

 Za sociálně odpovědné způsoby podnikání lze povaţovat veškerou činnost v rámci 

CSR, která má ryze dobrovolný charakter, a je uskutečňována nad rámec zákona. Takové 

činnosti jsou od podniku společností očekávány, ale nejsou vyţadovány. Jejich základem 

jsou etické standardy a morální hodnoty. Jako příklad takových aktivit lze uvést 

poskytování veškerých informací ohledně materiálů, ze kterých bylo vyrobeno zboţí, 

včetně jejich původu a moţných nebezpečí při pouţití, redukce nebo vyloučení některých 

druhů chemikálií pouţívaných při pěstování, pouţívání eco-friendly balících materiálů, 

zavedení sociálních programů ve prospěch zaměstnanců, poskytování lepšího přístupu 

zdravotně postiţených osob k výrobkům a sluţbám podniku, ochrana soukromých 

informací spotřebitelů apod. Jako důsledek takových činností lze například očekávat 

sníţení provozních nákladů, zvýšení pracovní efektivity, lepší vztahy se stakeholdery 

zejména ze strany státu, dodavatelů, NNO a dalších (Polášek, 2010).  

 

 I kdyţ všechny formy CSR uvedené výše mají určité shody v implementaci a 

výsledcích, například podpora stejných událostí, vytvoření dobrých vztahů a partnerství se 

stakeholdery, způsoby komunikace, kladný marketingový dopad, zvýšení trţeb, zlepšení 

interní morálky apod., kaţdá z nich má svůj charakteristický znak. Dnešní tendence k více 

strategickému přístupu v implementaci CSR vyţaduje jak správnou volbu společenského 

problému nebo události, tak i nejvhodnější formu CSR. Avšak tyto faktory se mohou 

odlišovat podle kaţdého regionu. V této části bych se chtěla věnovat třem organizačním 

modelům CSR podle geografického postavení. 

 

2.2.3. Americký, evropský a asijský model CSR 

 Ve Spojených státech tradičně CSR spočívá hlavně ve firemní filantropii. Podniky 

vytváří zisk, platí daně a určitou částku věnují na dobročinné účely. V tomto modelu CSR 

často není spojená s hlavní činností podniku a můţe být snadně odstraněna v závislosti na 

ekonomické situaci nebo politice firmy. V současném sociálně - ekonomickém rozvoji 

americký model CSR je povaţován za nejčastěji pouţívanou koncepci hlavně kvůli 

poměrně nízké náročnosti implementace a vysoké míře zviditelnění podniku, coţ má 

pozitivní dopad na image firmy ve společnosti a zvyšuje její důvěryhodnost. Z pohledu 

investorů pravidelně uskutečňovaná filantropie svědčí o sociální udrţitelnosti podniku a 
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přitahuje vnější investice, coţ podmiňuje pro podnik větší ekonomické výhody (UNDP, 

2009). 

 Na rozdíl od amerického modelu, evropský model je charakteristický větším 

propojením  CSR s hlavní činností podniku. Investice do sociálních programů podléhají 

důkladným analýzám ze strany managementu podniku a hlavně jsou podmíněny zájmy 

podniku. Evropský model CSR je povaţován za více udrţitelný, coţ plyne z následujících 

faktorů:  

- CSR je nezbytnou součástí procesu vytváření bohatství, coţ při správné 

implementaci zvyšuje konkurenceschopnost podniku na trhu; 

- V nepříznivých ekonomických podmínkách se potřeba implementace CSR jenom 

zvyšuje na rozdíl od amerického modelu; 

Jedním z nejdůleţitějších podnětů pro uplatňování CSR v evropském modelu je 

stimulování ze  strany státu. Tomuto aspektu bude více věnováno v dalších kapitolách. 

 V současné době evropský model CSR je většinou implementován velkými podniky, 

které se vyznačují ekonomickou stabilností. Uplatňování tohoto modelu předpokládá 

ekonomické zdůvodnění investování v sociální programy a integrace CSR aktivit do 

strategie řízení podniku. Z pohledu investorů je evropský model CSR více přitaţlivý diky 

měřitelnosti výsledků i v peněţním vyjádření (UNDP, 2009). 

 Asijský model CSR, který je obzvláště typický pro Japonsko, je podmíněn kulturními 

zvyklosti této země. Pro tento model je charakteristické silné postavení státu, který se 

vţdycky aktivně podílel na strategickém plánování byznysu. Řízení podniku podle 

japonského hlediska se nemůţe omezovat jenom rozvojem samotné organizace a 

maximalizací zisku, ale musí se zakládat na filosofii vnímání společnosti a okolního světa, 

uvědomění si vlastní odpovědnosti vůči této společnosti a svého postavení  a tím se snáze  

podílet na rozvoji civilizace jako celku. Pro tento model je charakteristické stavět se 

k podniku jako k „průmyslové rodině“. V tomto chápání je kaţdý zaměstnanec povaţován 

za člena rodiny, jehoţ odpovědnost překračuje pracovní povinnosti. Firma podporuje své 

zaměstnance v průběhu jejich celého ţivota, například poskytuje podporu při nákupu bytu, 

finanční příspěvky při narození a studiu dětí, při odchodu z práce, platí důchody apod. 

(UNDP, 2009).     
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2.2.4. CSR jako součást strategického řízení 

   Jak jiţ bylo naznačeno, postupné prosazování CSR se vyznačuje rostoucím spojením 

CSR aktivit se strategickým řízením a řízením rizik podniku. Jak zdůrazňuje významný 

americký ekonom a stratég Michael E. Porter, firmy by měly investovat v CSR, která je 

součástí jejích byznys strategie směrem k posilnění svých konkurenčních pozic (Porter, 

2003). Podle jiţ zmíněného „guru“ v oblasti managementu Petera Druckera byznys musí 

“konvertovat” sociální odpovědnost v nové trţní příleţitosti.  

 Na CSR je často nahlíţeno jako na prostředek komunikace. Ale pouhá komunikace 

bez včlenění principů CSR do kaţdodenních firemních procesů vytváří rozpor mezi 

veřejnou image podniku a skutečným stavem. Taková situace můţe zapříčinit velké a často 

nenapravitelné potíţe (Hejl, 2005). Naproti tomu od dobře propracované CSR strategie 

s dlouhodobou perspektivou, zaloţenou na jasných hodnotách a konkrétních postupech, lze 

očekávat pozitivní výsledky.  

 V některých přínosech CSR se dnes shoduje většina teoretiků, organizací a dalších 

aktérů. Především jde o zlepšení firemní reputace a vytvoření dobrého jména firmy, 

odlišení od konkurence (konkurenční výhoda), větší přitaţlivost pro investory, posílení 

loajality zákazníků, zlepšení vztahů se stakeholdery (tvorba zázemí pro dlouhodobé 

fungování firmy v místě jejího působení), přilákaní a udrţení kvalitních zaměstnanců, 

sníţení nákladů na risk management (zlepšení předvídání rizik, schopnost vyhnout se 

rizikovým faktorům), příleţitost pro inovace, učení se, kontinuální zlepšování firmy, přímé 

úspory plynoucí z kvalitnějšího managementu spojené s ekologickou praxí (Trnková, 

2005).  

 

2.2.5. Společensky odpovědné investování (Socially responsible investment - SRI) 

 V posledních letech spolu s nárůstem zájmu o CSR také vzrostl zájem o společensky 

odpovědné investování. Tento pojem se pouţívá pro „investiční rozhodování, které 

kombinuje faktory finanční s faktory sociálními, environmentálními a etickými“ (Trnková, 

2004). Z pohledu investorů kritéria CSR znamenají garanci bezpečnosti a dlouhodobé 

udrţitelnosti podniku. To, jak firma reaguje na environmentální a sociální otázky a 

reaguje-li vůbec, je také indikátorem vyspělosti a kvalitního řízení podniku. Investice do 

firem, které implementují CSR, jsou povaţovány za méně rizikové a schopné 

nadprůměrného zhodnocení. Z tohoto hlediska investoři, kteří pro své investice hledají 
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záruky stability a zhodnocení a chtějí prostřednictvím investování podpořit určité hodnoty, 

vystupují jako hnací síla CSR. Velký význam pro růst SRI má narůstající počet penzijních 

fondů, pro něţ jsou hlediska dlouhodobé udrţitelnosti firmy zásadní. Tak například ve 

Velké Britanii, Belgii, Švédsku a Francii byla přijata legislativa, která vyţaduje, aby 

penzijní fondy zveřejňovaly informace o tom, jakým způsobem zohledňují sociální, etická 

a environmentální aspekty při svých investičních rozhodování (Trnková, 2004).  

 Pro evaluaci investic do sociálně odpovědných podniků byly zavedeny fondové 

indexy. Do investičního portfolia se odebírají jenom ty podniky, které odpovídají daným 

sociálním, environmentálním a etickým kriteriím. Nejznámějšími z indexů sociální 

odpovědnosti jsou Domini Social Index (DSI) 400, Nasdaq Social Index (KLDNS Index), 

FTSE4Good, Dow Jones Sustainability Index. Zároveň byly zavedeny i nefondové indexy, 

jejichţ cílem je srovnávací positioning firem. Pro vyčíslení těchto indexů se pouţívá jak 

veřejná, tak i vnitřní informace o podniku, provádí se dotazování mezi stakeholdery apod. 

Mezi nejznámější nefondové indexy patři Corporate Philantropy Index (CPI), Social Index 

(SI) a Accountability Rating (UNDP, 2009). 

 Nástrojem komunikace CSR se staly dobrovolné komplexní zprávy, které zahrnují 

vedle ekonomických údajů, také údaje tykající se sociální a environmentální oblasti. Říká 

se jim také tripple-bottom-line reports. S cílem sjednocení, standardizace a 

transparentnosti CSR aktivit a s cílem nalézt přímé a jednoduché cesty komunikace těchto 

informací ke spotřebitelům byly vyvíjeny mezinárodní iniciativy a standardy v oblasti 

měření a reportování CSR. K nejznámějším z nich patří především Iniciativa OSN Global 

Reporting Initiative (GRI), OECD Guidelines for Multinational Entreprises, ISO 14000, 

AA1000, SA8000. Všechny mají dobrovolný charakter. Tyto mezinárodní iniciativy a 

standardy se navzájem liší úhlem pohledu, striktností, účelem, kvalitou a náročností. 

Všechny se snaţí o aplikovatelnost v různých odvětvích podnikání (multisektorální 

rozměr) a jsou zaloţeny na myšlence zohlednění poţadavků a očekávání stakeholderů. 

Některé z nich také nabízí nezávislý audit a certifikaci (Trnková, 2005).  

 

2.2.6. Corporate Social Irresponsibility a zneužití jednotlivých forem CSR 

 V této části bych se chtěla věnovat tomu, co společenská odpovědnost podniku není. 

Na tuto otázku lze nahlíţet prostřednictvím dvou kategorií - tzv. corporate social 

irresponsibility (CSIr) a zneuţití nebo vytrhnutí jednotlivých forem CSR z celku (Polášek, 

2010).  
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 Pod pojmem CSIr lze rozumět takové aktivity podniku, kdy profituje jenom jedna 

strana za útraty nebo náklady jiných. Tento přístup lze take označit jako stockholder 

model, kde zájmy jiných stakeholderů se neberou v úvahu. CSIr neznamená, ţe chování 

podniku je v rozporu se zákonem, stejně jako prosté plnění zákonných norem automaticky 

nepředpokládá sociálně odpovědné chování. Koncept CSR je charakterizován právě tím, ţe 

jde nad rámec legislativních předpisů, představuje přidanou hodnotu (Polášek, 2010). 

Někdy je CSR mylně zaměňováno za filantropii, ale filantropie je jenom integrální součástí 

CSR.  CSR je součástí firemní strategie a její implementace prolíná celou firmou. Někdy i 

firemní filantropie můţe být sociálně neodpovědnou, kdyţ je například pouţita za účelem 

obcházení zákonů.   

 Je mnohem obtíţnější odlišit CSR od public relations (PR) vzhledem k tomu, ţe jisté 

překrývání PR aktivit se společenskou odpovědnosti je přirozené. Jak jiţ bylo řečeno, CSR 

je součástí firemní strategie. Vzhledem k tomu v CSR nejde o jednorazové ad hoc akce s 

co největší mediální přitaţlivostí, ale o způsob řízení firmy a podnikání obecně (Trnková. 

2004).  

 

2.2.7. CSR v malých a středních podnicích  

 Aby se CSR skutečně stála běţnou praxi a součástí strategického řízení podniků, je 

podstatné, aby se neodehrávala jenom na úrovni velkých korporací. Pro zakořenění CSR je 

zásadní, aby byla relevantní i pro malé a střední podniky (small and medium entreprises-

SMEs). Většinou SMEs tvoří největší část národních hospodářství a to nejen ve státech EU, 

kde jejich celkový podíl je více neţ 99%
16

. Důleţitost postavení SMEs v otázkách CSR je 

také zdůrazněna Evropskou komisí, která ve svém sdělení Evropskému parlamentu, Radě a 

Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru z roku 2006
17

, vyčleňuje SMEs jako 

jednu z osmi prioritních oblasti CSR. 

 Charakteristikou SMEs je především jejich výrazná závislost na lokálním prostředí, 

coţ znamená, ţe na jejich reputaci a dialogu se všemi skupinami stakeholderů v uţším a 

širším smyslu závisí jejich existence. Podle Evropské komise mohou být menší podniky 

neméně odpovědné neţ podniky větší. Ale přímo své aktivity, které spadají do oblasti 

CSR, nenazývají přesně tímto termínem. Často lze pozorovat blízké vztahy se zaměstnanci, 

                                                           
16

 Na základě informací z Portálu pro malé podniky EU http://ec.europa.eu/small-business/policy-

statistics/facts/index_en.htm. 
17

 Implementing the partnership for growth and jobs: Making Europe a pole of excellence on corporate social 

responsibility  dostupné z http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2006:0136:FIN:en:PDF. 

http://ec.europa.eu/small-business/policy-statistics/facts/index_en.htm
http://ec.europa.eu/small-business/policy-statistics/facts/index_en.htm
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2006:0136:FIN:en:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2006:0136:FIN:en:PDF
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místními komunitami a obchodními partnery v rámci SMEs, coţ ukazuje na jejích 

přirozený sociálně odpovědný přístup k podnikání. Je třeba přispívat k posilnění jiţ 

existujících CSR aktivit v rámci SMEs, zejména jejích zakotvení ve strategickém řízení 

těchto podniků. Tato úloha patří především iniciativám ze strany státu a v neposlední řádě i 

velkým korporacím, které s nimi mohou sdílet své znalosti a kapacity.  

 Velkou roli v šíření CSR mezi SMEs hraje Evropská komise, která financuje 

rozmanité projekty v této oblasti a spolupracuje s evropskými experty v otázkách nalezení 

nejlepších způsobů podpory a posilnění CSR v SMEs
18

. I kdyţ je důleţitý návod, jak se 

k CSR měly SMEs stavět, neměly by se poţadovat takové aktivity, které by byly pro SMEs 

finančně náročné (Trnková, 2004).  

 
 

2.3. CSR V DOBĚ GLOBALIZACE 

  

 V této části bych chtěla pojednat o faktorech, které přispívají k rozvoji CSR 

v globalizujícím se světě. Z hlediska podnikání jde především o zvýšení konkurence, 

technologického pokroku, přenos znalostí a informací, investiční proudy do rozvojových 

trhů, zavedení regulačních opatření a mezinárodních standardů, trţní integraci, mobilitu 

intelektuálního kapitálu a v neposledně řádě i o dopady světové krize (Crowther a Aras, 

2008). 

 Podle předsedy rady ředitelů Deutsche Telekom AG Kai- Uwe Ricke nabízí 

globalizace společnostem a národním ekonomikám nové vyhlídky růstu, prosperity a 

stability. Stále více společností zjišťuje, ţe mezinárodní expanze nemá ţádnou 

alternativu.
19

 V důsledku konkurenčního tlaku na národních a mezinárodních trzích jsou 

podniky nuceny sniţovat náklady a zvyšovat efektivnost. Stále se zvyšující konkurence 

také více motivuje podniky k sociálně odpovědnému chování. V tomto smyslu je CSR 

prostředkem odlišit se od svých konkurentů a přilákat nebo zvýšit loajalitu svých 

zákazníků.  

Technologický pokrok, přenos znalostí a informací a také přítomnost zahraničních 

podniků v méně rozvinutých zemích umoţňují výměnu zkušeností, zviditelnění jak 

úspěšných praktik CSR, tak i upozorňování na případy sociálně neodpovědného chování. 

                                                           
18

 Na základě informací z Portálu Evropské Komise http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sustainable-

business/corporate-social-responsibility/sme/index_en.htm 
19

 Ekonom. 2005. [online] Podnikateská etika v čase globalizace.[cit. dne 21.5.2011]. Dostupné z:  

http://ekonom.ihned.cz/c1-16295480-podnikatelska-etika-v-case-globalizace . 

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sustainable-business/corporate-social-responsibility/sme/index_en.htm
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sustainable-business/corporate-social-responsibility/sme/index_en.htm
http://ekonom.ihned.cz/c1-16295480-podnikatelska-etika-v-case-globalizace
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V této souvislosti také hraje důleţitou role větší rozsah finančního trhu. Veřejné akciové 

společnosti musí být transparentní, na coţ také dohlíţí finanční tisk, který soustředí svou 

pozornost na společnosti a jejich sféry
20

. Jak jiţ bylo naznačeno, velký význam v pohánění 

CSR mají investoři, pro něţ znamenají investice do sociálně odpovědných firem záruku 

stability a schopnost nadprůměrného zhodnocení.  

 Zavedení regulačních opatření a mezinárodních standardů jak na dobrovolné, tak na 

povinné bází, klade na podniky nejen větší legislativní poţadavky, ale i větší očekávaní ze 

strany státu a dalších stakeholderů. Příkladem můţe být zpřísnění zásad corporate 

governance, vnější dohled nad auditem a vydaní zákona Sarbanes-Oxley ve Spojených 

státech, který se zabývá transparentností a přesností účetnictví a finančních výkazů, 

zpřísněním interních kontrolních systémů a odhalením a přísným postihem hospodářské 

kriminality
21

. 

 

2.4. CSR A SVĚTOVÁ FINANČNÍ KRIZE 

Na dopad, který má světová ekonomická krize na CSR, lze nahlíţet ze dvou úhlů 

pohledu. První pohled se týká rozvoje konceptu CSR, druhý implementace CSR aktivit. 

 V podmínkách světové ekonomické krize se konkurence na trhu stává ještě ostřejší. 

Rozhodujícími se stává nejen kvalita výrobků nebo sluţeb, ale také i určité hodnoty 

podniku, přínos pro společnost a ţivotní prostředí. V této souvislosti nabývá koncept CSR 

stále větší důleţitosti, hledají se nové způsoby sociálně odpovědného chování, coţ dostává 

značnou podporu jak ze strany mezinárodních organizací a státu, tak i jednotlivých osob. 

Tak například jiţ zmíněný americký ekonom Michael E. Porter přichází s konceptem 

sdílené hodnoty (shared value), který naznačuje takové jednání firem, které sledováním 

vlastních zájmů také jedná v zájmu celospolečenském, coţ způsobuje pozitivní vliv na 

inovace a produktivitu
22

.  

 Co se týče implementace CSR pod vlivem finanční krize, je to závislé především na 

míře propojení CSR a firemní strategie. Čím více je CSR zapojena do dlouhodobé strategie 

                                                           
20

 Tamtéţ; 
21

 Středoevropské centrum pro finance a management. [online] O Sarbanes-Oxley.[cit. dne 21.5.2011]. 

Dostupné z <http://www.finance-management.cz/080vypisPojmu.php?X=Sarbanes-

Oxley+SOX&IdPojPass=42>. 
22

 http://www.economist.com/node/18330445?story_id=18330445, Harvard Business Review  [cit.dne 

27.5.2011]. 

 

http://www.economist.com/node/18330445?story_id=18330445
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firmy, tím je odolnější vůči finanční krize. Jak lze vidět na evropském organizačním 

modelu CSR (viz 1.2.3.), je to podmíněno především tím, ţe kaţdá investice do CSR 

podléhá důkladnému posouzení, je neoddělitelnou součástí vytváření bohatství, coţ při 

správné implementaci zvyšuje konkurenceschopnost podniku na trhu, a proto 

v nepříznivých ekonomických podmínkách můţe být potřeba implementace CSR ještě 

větší. 

 Naproti tomu čím je slabší spojení CSR s firemní strategií, tím větší je 

pravděpodobnost, ţe při nutnosti sníţení nákladů nebo odstranění některých aktivit 

z důvodu nedostatku prostředků se to v první řádě dotkne právě CSR aktivit. V takovém 

případě nouzové pozastavení nebo vyloučení činnosti v rámci CSR skoro ţádným 

způsobem neovlivní dlouhodobé cíle firmy. Příkladem je jiţ zmíněný americký 

organizační model CSR (viz 1.2.3.). 

 

2.5. SPOLUPŮSOBENÍ TRHU, STÁTU A OBČANSKÉHO SEKTORU 

  Forma a rozsah CSR v jednotlivých zemích jsou podmíněny tím, jak v těchto 

společnostech fungují jednotlivé sektory. Podle Potůčka rozlišujeme hlavně mezi 

komerčním, veřejným a občanským sektorem (Potůček, 2005). V této části bych se chtěla 

stručně podívat na vymezení souvislosti trhu, státu a občanského sektoru jako regulátorů 

lidských aktivit.  

 Je známo, ţe trh je samoregulačním systémem, ve kterém poptávka a nabídka, 

dosaţený zisk, nebo ztráta alokují vzácné zdroje efektivněji neţ kterýkoli z dalších 

známých regulačních mechanismů. Z toho vyplývá, ţe právě trh je nejlepším motorem, 

podněcovatelem a zprostředkovatelem ekonomického růstu. 

Ideální model trţní ekonomiky je rovnováţný. V této souvislosti se mluví o 

paretovském optimu jako o takovém stavu ve společnosti, kdy ţádný jedinec nebo skupina 

nemůţe dosáhnout lepšího postavení bez toho, ţe by se naopak postavení někoho jiného 

zhoršilo. Tento princip vychází z předpokladu, ţe blaho je definováno efektivitou a trţní 

alokace je jejím nejadekvátnějším instrumentem (Potůček, 2005).  

Řádné fungování trhu je podmíněno politickou mocí a sdílenými hodnotami a 

normami všemi účastníky. Podle významného rakouského ekonoma Friedricha A. Hayeka 

je úkolem státu stanovit pravidla, která zvyšují šance pro všechny a vynucovat si 

dodrţování abstraktních pravidel jednání. A v tomto by stát měl mít monopol (Můller, 

2003). Zákony zajišťují osobní svobodu a chrání soukromé vlastnictví. Pokud by však trh 
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fungoval zcela volně, mohlo by dojít k tomu, ţe ti, kteří disponují velkými zdroji, by se 

stávali ještě bohatšími, zatímco chudí by přicházeli i o to málo, s čím na trh vstupovali 

(Potůček, 2005). 

Díky své povaze má trh určité přednosti ve srovnání se státem, například schopnost 

maximalizovat ekonomickou efektivnost, sklon k inovacím, rychlou adaptaci na změnu 

podmínek, opuštění neúspěšných nebo zbytečných činností, efektivnější realizace 

komplexních systémových úloh, prosazování preferencí jednotlivců, vytvoření velkých 

příleţitostí pro uplatnění tvořivosti lidí apod. (Potůček, 2005).  

Stejně jako přednosti jsou i určitá selhání trhu. Patří sem především vytvoření 

sociální nespravedlnosti, protoţe z ekonomického hlediska jde především o ekonomickou 

efektivnost neţ o distributivní spravedlnost. Trţní alokace statků můţe vést ke ztrátě 

postavení postiţených jedinců ve společnosti, nebo kdo nemůţe nabídnout nic nebo jen 

velmi málo, nemůţe na trh vstoupit nebo má na něm jen velmi omezené moţnosti. Kromě 

toho trh ze své povahy nezahrnuje do svého kalkulu i udrţitelnost ţivotního prostředí. Jak 

jiţ bylo naznačeno výše, tomu právě čelí CSR (Potůček, 2005). 

 

Politická moc je povaţována za relativně jednoduše uplatnitelný nástroj regulace. 

Stát vytváří obecný rámec fungování společnosti a zprostředkovává formování a výkon 

politické moci. Je představitelem obecného zájmu. Mezi základní funkce státu patři 

zajištění vnitřní a vnější bezpečnosti, legislativa, soudnictví, formování institucionálního 

rámce hospodářské činnosti, ochrana práv a svobod včetně práv majetkových apod.  

Ve srovnání s trhem je stát efektivnější hlavně v realizaci rozhodnutí politického 

charakteru, v administrativní regulaci, v zabezpečení rovnosti a bezpečnosti, v rychlé 

mobilizaci a vyuţití zdrojů, v zabezpečení kontinuity a stability sluţeb či v prevenci 

vykořisťování nebo diskriminace. Kontrola a regulace pomocí politické moci má podobu 

ustanovení pravidel, vytváření legislativních či ekonomických podmínek, které stimulují, 

či potlačují určité chování. Existují ale i určitá rizika spojená s pouţitím politické moci, 

zprostředkované správou jako regulátoru. Jde hlavně o zneuţití této moci, proto je důleţité 

zabudovat do politiky a správy účinný systém brzd a protivah (Potůček, 2005). 

 

Občanský sektor (OS) představuje institucionální vyjádření ţivota občanské 

společnosti. Je tvořen organizacemi, které jsou formou dobrovolného sdruţování občanů 
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sdílejících společné hodnoty a ochotných spolupracovat na společném díle (Potůček, 

2005).  

 Podle strukturálně-operacionální definice M. Salamona a H. Anheira organizace 

občanského sektoru (OOS) jsou do určité míry institucionalizovány, mají soukromý 

charakter a nezávislost na státu, jsou neziskové, samosprávné a dobrovolné (Skovajsa, 

2010). Podle analytiků rozvoje mají OOS tendenci vznikat právě tam, kde se neuplatňuje 

dobře ani trh, ani stát nebo kde srovnatelné transakční náklady na regulaci a vlastní výkon 

stejné činnosti by byly při uplatnění trhu nebo státní intervence nepřiměřeně vysoké. I kdyţ 

OOS ve mnoha případech mohou nezastupitelně doplňovat stát či trh, z dlouhodobé 

perspektivy nejsou schopny je nahrazovat v jejích podstatných funkcích (Potůček, 2005).  

 Podle Potůčka OOS tvoří nezbytný institucionální rámec, který umoţňuje se 

občanům sdruţovat a společně ovlivňovat veřejné záleţitosti v roli partnerů  státu a trhu. 

Ale zárukou činnosti těchto organizací není především vytvoření vhodných legislativních a 

ekonomických podmínek, ale sociální participace a dostatečný potenciál občanství 

(Potůček, 2005).  

 Obecně lze říct, ţe OS se uplatňuje prostřednictvím dvou funkcí: sociální a politické. 

Sociální funkce OS spočívá v tom, ţe prostřednictvím OS lidé realizují  své zájmy a 

zároveň jsou jim poskytovány různé sluţby. Politická funkce spočívá v tom, ţe 

prostřednictvím OS se upevňuje politická soudrţnost a rozvíjí se politická kultura dané 

společnosti (Potůček, 2005). 

 Na rozdíl od státu, který spoléhá na politické procesy, disponuje legislativou a 

veřejnými rozpočty, a trhu, v němţ jde především o ekonomickou efektivnost, má OS 

dobré informace o lidských potřebách.  

Podniky a neziskové organizace jsou zaloţeny na soukromé iniciativě a pociťují 

podobná omezení a řeší podobné problémy. V rámci svého fungování můţou účinně 

spolupracovat.  

Podle Potůčka trh, stát a OS jako regulátory ţivota společnosti mají své výhody a 

nevýhody, své specifické domény, kde se uplatňují nejefektivněji, coţ je podmíněno tím, 

do jaké míry jsou navzájem sladěny jejích regulační účinky. Zatím neexistuje 

propracovaná teorie, která by mohla popsat moţnosti dokonalého vzájemného 

přizpůsobování se nebo komplementárního působení všech třech sektorů (Potůček, 2010).    
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2.6. ROLE STÁTU V PODPOŘE CSR23  

 I kdyţ implementace CSR je především zaloţena na dobrovolné bázi, role státu 

v propagaci tohoto konceptu je značná. Podle výzkumu World Bank existují čtyři hlavní 

funkce veřejného sektoru v podpoře CSR: nařizující funkce, napomáhající funkce, 

partnerská funkce a podporující funkce.  

 Nařizující funkce (mandating role) spočívá v zavedení minimálních standardů a 

poţadavků pro podnikatelský sektor, coţ přispívá a urychluje přijetí principů CSR. Jako 

příklad lze uvést stanovení emisních limitů nebo poţadavky pro řídící orgány podniků brát 

v úvahu při rozhodování určité aspekty. Takové nařízení se strany státu můţe také pohánět 

zavedení inovací a zlepšení existujících způsobů podnikání. 

 Napomáhající funkce (facilitating role) veřejného sektoru spočívá ve vytvoření 

legislativního rámce, který bude poskytovat podnikům určité stimuly ke společensky 

odpovědnému chování. Například poskytování daňových úlev, zavedení sankcí, opatření 

podporující sociálně odpovědné investování, doporučení pro přijetí mezinárodních 

standardů podnikání, akce s cílem zvýšit povědomí o CSR, investování do výzkumu v této 

oblasti, stimulování dialogů mezi stakeholdery, například prostřednictvím platforem pro 

setkání. 

 V této souvislosti je třeba dodat, ţe stát také můţe výrazně podpořit implementace 

CSR přijetím akčních plánů a národních strategií ohledně CSR. Takové dokumenty 

vymezují obecný přístup k CSR ze strany státu a určují prioritní činnost v tomto směru. 

V případě správné implementace můţou přispět k vytvoření stálých veřejných politik 

týkajících se CSR, zejména ve státech, kde CSR není zakotvená v tradicích nebo pevných 

státních institucích (EU, 2010). 

 Partnerská funkce (partnering role) je charakteristická strategickou spoluprácí státu a 

podnikatelského sektoru. Kombinace veřejných a soukromých zdrojů je závaţná pro řešení 

společenských problémů a tím i pro podporu CSR aktivit. Do tohoto partnerství je třeba 

také začleňovat i organizace občanského sektoru. 

 Podporovací funkce (endorsing role) spočívá v propagaci konceptu CSR a v podpoře 

jednotlivých podniků, které implementují CSR, například zavedením veřejných ocenění a 

nástrojů pro měření míry CSR, zviditelněním dobrých příkladu ve zprávách, čestných 

uznání sociálně odpovědných podniků v projevech ministrů, zohlednění hledisek CSR při 

                                                           
23

 Zpracováno na základě:  Fox,T.,Ward, H., Howard, B. 2002.  Public Sector Roles in strenghening 

Corporate Social Responsibility: A baseline study. The World Bank. 
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zadávání veřejných zakázek apod. Důleţité je také i to, aby samotné státní instituce byly 

příkladem pro firmy a zohledňovaly kritéria CSR v rámci svého vlastního fungování. 

 Jak naznačuji výše, stát hraje obrovskou roli jak v propagaci CSR, tak i ve vytvoření 

odpovídajících podmínek pro hlubší zakořenění tohoto konceptu. I kdyţ vytvoření 

vhodného legislativního rámce ve značné míře motivuje podniky k implementaci CSR, 

vláda by se neměla koncentrovat jenom na legislativní opatření, ale měla by se snaţit CSR 

napomáhat i dalšími způsoby.  

 

 

2.7. CSR A ORGANIZACE OBČANSKÉHO SEKTORU (OOS) 

Koncept CSR v první řádě zdůrazňuje dodrţování hodnot při vedení byznysu vůči 

svým stakeholderům a prostředí, ve kterém působí. Tato orientace na hodnoty je právě tím 

jednotícím bodem mezi podniky, které implementují CSR, a OOS, jejichţ poslání je 

primárně zaloţené na hodnotách (Kalousová, 2005).  

 Pro úspěšnou implementace CSR je spolupráce firem a OOS zásadní. V této 

souvislosti lze zmínit čtyři typy spolupráce mezi ziskovým a neziskovým sektorem podle 

klasifikací J.Galaskiewicze a M. Colmanové- filantropická, strategická, komerční a 

politická spolupráce (Muhič Dizdarevič, 2010). 

Filantropická spolupráce spočívá v tom, ţe firma jednostranně poskytuje finanční a 

nefinanční prostředky na podporu potřebných projektů především v rámci firemní 

filantropie. Podporují například staré a nemocné, drogovou prevenci, dětské domovy, 

sociálně znevýhodněné skupiny, volnočasové aktivity v menších obcích, akce pro studenty 

apod. Svou pomocí se podnik ukazuje v novém světle, jako odpovědný občan společnosti. 

Pro takovou firemní angaţovanost se často pouţívá pojem corporate citizenship 

(Kalousová, 2005).  

Ve strategické spolupráci firma usiluje jak o maximalizaci zisků, tak i o zvyšování 

obecného blaha podporou aktivit OOS. Patří sem například event sponzoring. Některé státy 

podporují takové aktivity daňovými úlevami.  

Smyslem komerční spolupráce je zvýšení zisku firmy a OOS. Typickým 

instrumentem tohoto typu spolupráce je jiţ zmíněný cause-related marketing.   

V politické spolupráce firmy vyuţívají postavení OOS za účelem prosazování 

vlastních politických zájmů, například prostřednictvím financování think tanků nebo 

advocacy groups. Říká se tomu policy marketing.  
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Spolupráce neziskových organizací a firem bývá velmi účinná a prospěšná 

vzhledem k tomu, ţe mají OOS dobrou informaci o lidských potřebách. Avšak je třeba 

dávat pozor, aby v důsledku této nedošlo k ohroţení hodnot, které OOS zastávají. Jde 

především o “integritu a reputaci, dobré jméno a důvěru, kterou lidé mají k těmto 

organizacím” (Muhič Dizdarevič, 2010).  
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  3. SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST FIREM V ZEMÍCH EU 

3.1. VYBRANÉ EVROPSKÉ ZEMĚ 

V této části bych chtěla popsat na základě jakých kritérií jsem si zvolila Českou 

Republiku, Německo a Velkou Británii pro porovnání s Kazachstánem v otázkách 

společenské odpovědnosti firem.   

 

3.1.1. Česká republika  

 Jedním z klíčových faktorů, pomocí kterého lze vhodně zvolit jednu ze zemí EU pro 

srovnání s Kazachstánem, je nepochybně společná komunistická minulost, která zanechala 

určité dědictví zemím bývalého SSSR, a řada společenských změn, které doprovázely 

transformaci těchto zemí, zejména přechod z plánované do trţní ekonomiky. Z tohoto 

důvodu jsem si zvolila Českou Republiku. Dále bych chtěla podrobněji pojednat o 

faktorech, které tyto dvě postkomunistické země spojují. 

 Řízení státostrany se vyznačovalo jejím absolutním mocenským monopolem, 

plánovanou centrálně řízenou ekonomikou a potlačováním veškerých forem sociálních, 

ekonomických a politických vztahů, které by mohly nějak podporovat individuální a 

skupinovou nezávislost. Přecenění role socialistického státu jako jediné záruky sociální 

spravedlnosti vedlo k úplnému zanedbání trhu a občanského sektoru, coţ podmiňuje jejich 

nesnadnou „renesanci“ po rozpadu SSSR.  

 Je dobře známo, ţe pokus o nahrazení trhu direktivním způsobem řízení ekonomiky, 

absolutně selhal. Nedostatková ekonomika SSSR měla velice negativní dopad na ţivot lidí. 

Je pochopitelné, ţe naprostá většina občanů spatřovala v obnovení trţního hospodářství 

velké naděje. Zavedení trţního hospodářství určitě způsobilo mnoho pozitivních efektů 

v ţivotních podmínkách občanů, ale neobešlo se ani bez negativních dopadů. Procesům, 

spjatých se zaváděním trţního hospodářství jako například odstátnění a privatizace, 

chyběla dostatečná příprava po administrativní a právní stránce. V důsledku toho se 

obrovské ekonomické moţnosti soustředily především v rukou elit, coţ vedlo k 

diskriminaci ostatních a plodilo další nerovnosti ve společnosti. To vše se také odráţelo na 

negativním image privatizace v očích značné části veřejnosti, otřáslo hodnotové základy 

společnosti a kvůli tomu i legitimitu nového reţimu  (Potůček, 1997).  
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 V průběhu této ekonomické a politické liberalizace, obrovského přesunu 

vlastnických práv ze státu na soukromé vlastníky se důvěra stala velice vzácným statkem a 

vynutitelnost vlastnických práv je nízká. Vytváří se ideální prostředí pro rozkvět sociálně 

patologických forem regulace jako je organizovaný zločin, korupce a další formy 

kriminality (Potůček, 1997). 

 Jak jiţ bylo naznačeno na začátku, jedním z rysů, plynoucím z mocenského 

monopolu státostrany, je velmi slabá občanská společnost, či její absence. Podle 

Schöpflina byla občanská společnost jako “institucionálně zprostředkované vyjadřování 

zájmů občanů nezávislé na státu” významnou hrozbou pro systém, jehoţ existence 

vyţadovala atomizaci společnosti jako nezbytnou podmínku pro své přeţití a reprodukci 

(Potůček, 1997: 61). Z tohoto důvodu všechno, co nebylo povoleno mocenským centrem, 

bylo potlačováno. Sloučení strany a státu vytvářelo všeobklopující institucionální síť, kde 

pro občanskou společnost nezbyl ţádný prostor.   

Obnova občanské společnosti v postkomunistických zemích probíhá velmi nesnadně. 

Jedním z důvodů je nízká angaţovanost samotných občanů v těchto zemích, která je 

podmíněná tím, ţe rozmanité kluby a organizace sovětské doby existovaly pouze 

díky povolení státostrany, byly podrobené přísnému dozoru a vyţadovaly povinné členství. 

Tyto zkušenosti vyvolávají doposud u lidí nedůvěru v různorodé organizace, čímţ 

pochopitelně klesá i moţnost jejích zapojování do organizací občanské společnosti.  

 V souvislosti s nízkou angaţovaností “postkomunistických” občanů je také nutné 

uvést zklamaní lidí kvůli politickému a ekonomickému vývoji společnosti po pádu 

socialistického systému, coţ zřejmě přispělo k demobilizaci ve společnosti a odporu 

k veřejným aktivitám (Howard, 2003). 

 Po pádu mocenského monopolu státostrany se postkomunistické země ocitly ve 

vysoce fragmentované a atomizované společnosti se značným deficitem důvěry mezi 

občany navzájem i vůči státu. Lidé v takové společnosti nejsou zvyklí se samy sdruţovat a 

hájit svoje ohroţené zájmy a představitelé státní moci také nejsou zvyklí vyjednávat 

s různými zájmovými skupinami ani s klientskou veřejností (Potůček, 1997). Z toho plyne 

hrozba rizika nepřiměřených reakcí na obou stranách, které plynou z nedostatku informací 

nebo z nepochopení situace partnerské strany. Podle Potůčka role organizací občanského 

sektoru je nesmírně důleţitá především ve zvyšování stability a spolehlivosti 

společenských vztahů (Potůček, 1997). Z toho i plyne důleţitost toho, jak se k občanskému 

sektoru postaví postkomunistický stát té dané země, například zda podpoří rozvoj třetího 
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sektoru vytvořením vhodných legislativních podmínek, finanční podporou z veřejných 

rozpočtů apod. 

 Společenské podmínky České Republiky a Kazachstánu, k nimţ došlo v důsledku 

minulého reţimu a v průběhu transformace, vytváří předpoklady k existujícímu 

neetickému podnikatelskému chování v těchto zemích. Výše uvedené faktory podmiňují 

jak celkové postoje společnosti k CSR, tak i moţné podoby praktického uplatňování tohoto 

konceptu v rámci podnikatelských sektorů těchto zemí. V případě České Republiky je 

třeba poznamenat, ţe do nástupu komunismu, Československo bylo velmi rozvinutou zemí 

s velkým podílem malého a středního kapitálu a prosperující občanskou společnosti. 

Rozvinuté podnikání v době první republiky se vyznačovalo určitými prvky dnešního 

konceptu CSR. Je třeba počítat s tím, ţe na rozdíl od Kazachstánu, CSR v ČR není úplně 

novým jevem a nachází větší odezvu. 

 

3.1.2. Německo  

 Další kritérium pro volbu vhodného evropského státu pro srovnání s Kazachstánem 

je typ vztahu mezi státem a organizovanou občanskou společnosti (OOS) na půdě 

poskytování veřejných sociálních sluţeb (VSS). V této souvislosti se obracím na model 

sociálních počátků od Salomona a Anheira, kteří uvádějí, ţe velikost a podoba 

neziskového sektoru jsou důsledkem určitého sociálního a politického vývoje ve 

společnosti (Rymsza a Zimmer, 2004).  

 V modelu sociálních počátků OOS Salomon a Anheier vycházejí ze dvou základních 

proměnných: 1. výše sociálních výdajů státu a 2. velikost neziskového sektoru nebo jeho 

podílu na poskytování VSS. Na základě nízkých a vysokých hodnot obou proměnných 

vyčleňují čtyři základní typy vztahu mezi OOS a státem: liberální, sociálně demokratický, 

korporativistický a etatistický model. Ke kaţdému modelu přiřazují konkrétní zemi a 

nabízejí historické vysvětlení, které vychází ze specifického průběhu konfliktu mezi 

hlavními sociálními vrstvami: střední třídou, pozemkovou aristokracií a dělnickou třídou 

(Skovajsa, 2010). Jak dále uvidíme, jeden z typů bude moţné aplikovat na současnou 

situaci v Kazachstánu.  

 Liberální model podle Salomona a Anheira je charakteristický rozsáhlou občanskou 

společnosti a nízkými sociálními výdaji ze strany státu. Taková situace nastává v zemích s 

dominantní střední vrstvou, která nenaráţela na tradiční pozemkovou aristokracii nebo na 

silnou dělnickou třídu. Mezi země, kde se prosadil tento model, patří především Spojené 
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státy. Úspěšná střední třída se v této zemi politicky prosazovala uţ od 18.století a díky 

svým ekonomickým moţnostem a individualistickým hodnotám brzdila růst sociálního 

státu a podporuje rozvoj OOS, coţ vysvětluje, proč americká OOS je tak rozvinutá a 

aktivní (Skovajsa, 2010) 

 Dalším typem vztahu OOS a státu je sociálně - korporativistický model, který 

představuje protiklad liberálního modelu. Podíl OOS v oblasti poskytování VSS je velmi 

nízký, zatímco státní sociální výdaje jsou velmi vysoké. Role organizací občanské 

společnosti v sociálně servisní oblasti je zbytková, protoţe rozvinutý sociální stát 

poskytuje většinu VSS a nenechává pro OOS skoro ţádný prostor. Významným příkladem 

tohoto modelu je především Švédsko a další skandinávské země. Brzdící silou tohoto 

modelu je silná dělnická třída a sociálně demokratická strana u moci, jak je tomu ve 

Švédsku uţ od 20. let 20. stol.  (Skovajsa, 2010). 

 Pro další korporativistický model je příznačná relativně rozsáhlá OOS a vysoké 

sociální výdaje státu. Podle Salomona a Anheiera je hlavní charakteristikou tohoto modelu 

to, ţe sociální stát nezajišťuje sociální sluţby přímo, ale prostřednictvím organizací 

občanské společnosti. Za nejlepší příklad zemí, kde se prosadil tento model, autoři 

povaţují Německo. Ale patří sem také Rakousko nebo Francie (Rymsza a Zimmer, 2004).  

 Korporativistický model se objevil v Německu na konci 19. století, kdy vládnoucí 

pozemková aristokracie byla nucena řešit sociální otázky a jako odpověď na rostoucí 

hrozbu ze strany vyvíjející se dělnické třídy zavedla opatření sociálního státu. Do 

poskytování VVS se zapojily velké charitativní a diakonické církevní organizace. S tímto 

modelem také souvisí tzv. “princip subsidiarity”, který znamená, ţe společenské problémy 

mají být řešeny na té úrovní, která je nejbliţší těm, jichţ se týkají (Skovajsa, 2010).  

 Poslední etatistický model je charakteristický nevelkým rozsahem OOS a nízkými 

sociálními výdaji státu. Tento model vznikl v zemích se silným státem, spojených se 

starými elitami, kdy střední a dělnické třídy zůstaly slabé. Sociální sluţby jsou 

poskytovány především soukromými firmami nebo rodinami. Jako příklad autoři uvádějí 

Japonsko (Rymsza a Zimmer, 2004). 

Na základě výše zmíněného dostáváme následující matici: 

Sociální výdaje státu 

Rozsah OOS v sociálně servisní oblasti 

Vysoký Nízký 
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Nízký Etatistický (Japonsko) Liberální (USA) 

Vysoký 
Sociálně demokratický 

(Švédsko) 
Korporativistický (Německo) 

  Zdroj: Skovajsa (2010) 

 

Kazachstán: vztah mezi státem a OOS (organizace občanské společnosti) 

 Kazachstán jako postkomunistická země má minulost, ve které veškeré oblasti ţivota 

společnosti spadaly pod přísný dozor a regulaci státostrany. Oblast sociální politiky nebyla 

výjimkou, ale důleţitým zdrojem legitimity vládnoucího reţimu.  

 „Mocenské centrum mohlo přerozdělovat zdroje mezi akumulaci, veřejnými 

sluţbami a individuální spotřebou, a zároveň nebyla moţnost ovlivňovat politické 

rozhodovací procesy zdola“ (Potůček, 2007). Občané neměli šanci se účastnit rozhodování 

o podobě či kvalitě veřejných sluţeb a byli spíše vtlačeni do role jejich pasivních příjemců. 

Ani zaměstnanci příslušných zařízení, například škol, nemocnic, ústavů sociální péče 

apod., neměli dost příleţitostí uplatnit svůj pohled na věc. Stát okupoval všechny funkce 

sociální politiky, včetně těch, které občanská společnost svěřuje rodině, obci, dobrovolným 

sdruţením či nestátním institucím. Stát byl nejen dominantním, ale většinou i výhradním 

plátcem a poskytovatelem VSS. V důsledku zestátnění všech sektorů národního 

hospodářství a centralistického způsobu regulace pohybů pracovní síly byla zaručena plná 

zaměstnanost a také pracovní povinnost (Potůček, 1995).  

 Rovný přístup k VSS byl součástí vládnoucí ideologie, protoţe si aparátníci dobře 

uvědomovali velký význam sociální politiky pro udrţení masové podpory reţimu a 

význam zlepšování kvality ţivota pracujících tříd. Občané měli bezplatné zdravotnictví a 

vzdělání, dostávali sociální zabezpečení ve stáří a také v případě nemoci a invalidity. 

Sociální politika komunistického systému tak byla nástrojem modernizace společnosti, 

který byl docela efektivní v utváření lidského kapitálu, sniţování chudoby, vytváření plné 

zaměstnanosti, včetně zaměstnanosti ţen, sniţování negramotnosti apod. (Potůček, 2007).  

 Někteří teoretici dokonce zdůrazňují, ţe před zhroucením socialistického reţimu 

systém sociálního zabezpečení, například ve střední a východní Evropě, v mnohém 

připomínal systém rozvinutého světa. Přesto však na dostupnost a kvalitu nepříznivě 

působily tenčící se hospodářské zdroje a neefektivní řídící struktury (Potůček, 2007). 
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 Hned po rozpadu SSSR Kazachstán ještě neměl přístup k příjmům ze svých surových 

a palivo - energetických zdrojů (Johnson, 2008). Během sovětské doby přibliţně 50 % 

průmyslu Kazachstánu bylo pod vedením svazových ministerstev, které odčerpávaly 

z republiky obrovské příjmy a zdroje, kdyţ je skoro vůbec neinvestovaly do rozvoje 

infrastruktury Kazachstánu. V důsledku špatné surovinové orientace republiky sektor 

zpracovávajícího průmyslu a výroby zboţí společenské spotřeby zůstávaly nevyvinutými. 

Direktivní řízení ekonomiky státostrany, přehlíţení ekonomických impulsů, extenzivní 

vývoj, nadvláda státní formy vlastnictví apod. zapříčinily krizi v ekonomice Kazachstánu v 

polovině 80. let minulého století (Kan, 1998).   

 Vzhledem k tomu si nově zformulovaný stát nemohl dovolit sociální výdaje ze svých 

státních rozpočtů ve stejné míře jako sovětská vláda. A ani tehdejší vládnoucí aristokracie 

nečelila ţádným politickým hrozbám od jiných sociálních aktérů nebo OOS (organizace 

občanské společnosti). V důsledku nepříznivé ekonomické situace a nízké politické 

konkurence zavedli kazašští politici strategii tzv. privatizací poskytování VSS a spolupráce 

s OOS jako jedněch z hlavních poskytovatelů těchto sluţeb (Johnson, 2008).  

 Od druhé poloviny 90. let se v Kazachstánu vyskytuje značný růst ve mnoţství OOS, 

coţ se stalo především v důsledku značné finanční podpory ze strany mezinárodních 

organizací - donorů prostřednictvím grantů. Tato grantová podpora měla hlavně školící 

povahu, a proto se především zaměřovala na uskutečnění různých seminářů, kulatých stolů, 

přednášek, konferencí atd. Na základě situace v republice měly největší podíl OOS se 

zaměřením na slabé sociální vrstvy (například děti, mládeţ, ţeny, zejména osamocené 

matky, důchodci, osoby ze zdravotním postiţením, nezaměstnaní, nevzdělaní, migranti 

apod.) a OOS působící v oblasti zdraví, vzdělání a kultury. Díky podpoře zahraničních 

donorů, jak finanční tak i profesionální, OOS značně předstíhaly státní instituce s 

podobným zaměřením, obzvláště v oblasti zdravotnictví (UNDP, 2002).       

 V posledních létech díky vysokým příjmům z těţebního sektoru, obzvláště ropy a 

plynu, došlo k velkému ekonomickému nárůstu, coţ přispělo ke zvýšení státních výdajů na 

VSS. Ke státní monopolizaci tohoto sektoru nedošlo, naopak to vedlo k poskytování VSS 

společně se soukromým sektorem. Vzhledem k velmi omezené politické konkurenci ve 

státě a “barevným revolucím” v jiných sousedících zemích postsovětského regionu, 

politika Kazachstánu je spíše nakloněná k partnerství s OOS a dalšími soukromými aktéry 

v řešení sociálních otázek. 
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 Rozvíjející se partnerství mezi státem a OOS bylo upevněno vládou schválenou 

Koncepcí státní podpory neziskových (nestátních) organizací republiky Kazachstán v roce 

2002. Tento dokument předpisuje řadu opatření tykajících se státní podpory OOS (UNDP, 

2002). Jedním z opatření byla příprava zákonu o státní veřejné zakázce, který byl přijat 

v roce 2005. Významným faktorem byla taky úprava jiţ existujících legislativních předpisů 

týkajících se OOS, zejména v oblasti zdanění. Podle Mezinárodního Centra pro Neziskové 

právo
24

 daňový systém v Kazachstánu vztahující se k OOS je jedním z nejvyvinutějších 

mezi státy postsovětského regionu (ICNL, 2009).  

 V roce 2005 Prezident Nazarbayev označil hlavní oblasti partnerství státu a OOS, 

kam především patřily vzdělání (například zavedení moderních technologií, formování 

studijních programů odpovídající mezinárodním standardům, zabezpečení 

specializovaného vzdělání pro děti s omezenými moţnostmi atd.), zdravotnictví, kde OOS 

hrají velkou roli obzvláště v zabezpečování rovného přístupu lékařských sluţeb pro 

všechny, zejména pro sociálně slabé vrstvy a v rozvoji soukromé medicíny. Mezi další 

prioritní směry partnerství státu a OOS patři rozvoj kultury, hlavně ve vesnících, oblast 

ekologie, zabezpečení demografického růstu atd
25

.   

 Jako dialogový mechanismus mezi státními orgány a OOS bylo zavedeno občanské 

fórum, jehoţ první zasedání se uskutečnilo v roce 2003. Jak jiţ bylo zmíněno, důleţitým 

bodem ve státní finanční podpoře OOS se stálo zavedení státní veřejné zakázky v roce 

2005 na celorepublikové i lokální úrovni
26

.  

 Vytvoření partnerství mezi státem a OOS a veškeré výhody pro neziskový sektor, 

které z toho plynou, ještě neznamená, ţe OOS nepodléhají autoritativní kontrole státu. 

Samotné zavedení státní veřejné zakázky lze povaţovat jako jeden ze způsobů takové 

regulace. Obecně lze spolupráci mezi státem a OOS v Kazachstánu na půdě poskytování 

VSS rozdělit na dva typy. První typ se vyznačuje tím, ţe OOS působí v těch oblastech, 

                                                           
24

 The international Center for not-for-profit law:  www.icnl.org; 
25

 Informační portal Zakon.kz. [online] Prezident Kazahstana oboznačil devjat osnovnyh napravlenij 

sotrudničestva vlasti I NPO [cit. dne 10.5.2011]. Dostupné z: <http://www.zakon.kz/64113-prezident-

kazakhstana-oboznachil-devjat.html>; 

26
 Informační portal Pavlodar.kz. [online] Koncepcija gosudarstvennoj podderžki nepravitelstvennyh 

organizacij Respubliki Kazahstan [cit. dne 10.5.2011]. Dostupné z 

<http://www.pavlodar.com/zakon/?dok=01595&all=all>. 

 

http://www.zakon.kz/64113-prezident-kazakhstana-oboznachil-devjat.html
http://www.zakon.kz/64113-prezident-kazakhstana-oboznachil-devjat.html
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které jsou určovány státem, druhý typ je více inovační. OOS nachází nové problematické 

oblasti a hledá nové cesty, jak je vyřešit.  Aktivity OOS, které spadají do prvního typu, 

jsou většinou v souladu s očekáváními státu a mají větší moţnost získat podporu ze 

státních rozpočtů. Druhý typ je pochopitelně více problematický a náraţí na překáţky ze 

strany státních úředníků (Johnson, 2008).  

 Podle výše zmíněného lze usoudit, ţe partnerství mezi státem a OOS v Kazachstánu 

v oblasti poskytování VSS má své místo a podmínky k dalšímu rozvoji tohoto partnerství 

jsou. Na druhé straně je vidět, ţe se OOS skutečně prosazují jen v těch oblastech, které jim 

určuje stát. K jednomu z prostředků takové regulace, jak jiţ bylo řečeno, patří státní 

veřejná zakázka. V této souvislosti je důleţité počítat s tím, ţe popsané partnerství vzniká 

v rámci autoritativního reţimu mladého státu, který ve srovnání se sousedícími státy, 

například s Kyrgyzstánem nebo Uzbekistánem, vytváří mnohem příznivější podmínky pro 

partnerský způsob jednání státu a OOS a společné řešení sociálních problémů.  

 Na základě výše uvedeného si myslím, ţe dnešní situace v Kazachstánu je nejbliţší 

korporativistickému modelu vztahu OOS a státu, který uvedli ve své teorií Salamon a 

Anheier.  

 

3.1.3. Velká Británie  

 Třetí evropský stát, který jsem si zvolila pro porovnání s Kazachstánem, je Velká 

Britanie (VB). Odůvodnění této volby není zaloţeno na konstatování následků minulosti či 

dnešní situace vztahů mezi státním a nestátním sektorem, ale jenom na tom, ţe VB je 

povaţována za stát s nejvyvinutější formou CSR v Evropě.  

 Základním předpokladem pro úspěšné zavedení principu CSR do praxe 

v jednotlivých zemích je přístup vlády a státní správy. Ve srovnání s ostatními zemí EU, 

vláda ve VB nejvíce angaţuje v rozvoji a propagaci principu CSR. Vize vlády VB v oblasti 

CSR je velmi komplexní. Například, staví za cíl nejen zvyšování povědomí o CSR, ale 

taky i sledování, jak podniky počítají s moţnými sociálními, ekologickými a 

ekonomickými dopady své činnosti. Společensky odpovědné firmy jsou kaţdoročně vládou 

oceňovány a dostávají taky i daňové úlevy. Mimo jiné vládá VB propaguje rámec pro 

sociální a environmentální reportování a certifikace a vydává vládní reporty na téma CSR 

(Kalousová, 2005). Podrobněji tomuto tématu bude věnováno ve zvláštní kapitole.    
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3.2. CSR V EVROPSKÉ UNIE 

 

 Evropská unie (EU) je aktivním aktérem v propagací CSR zejména od roku 2000, 

kdy na Lisabonském summitě Evropská ráda poprvé přímo apelovala na firemní smysl pro 

společenskou odpovědnost. V roce 2001 Evropská komise vydává tzv. Zelenou knihu 

(Promoting a European Framework for Corporate Social responsibility), jejimţ cílem je 

zahájit diskusi o konceptu CSR a identifikovat způsoby, jak jej lze propagovat a posilovat, 

na evropské a globální úrovni. Zelená kniha obsahuje první definici CSR, která zdůrazňuje 

dobrovolný charakter společenské odpovědnosti podniků. Po Zelené knize v roce 2002 

byla vydána zpráva, která se věnuje přinosu firem k trvale udrţitelnému rozvoji- Corporate 

Social Responsibility: A business contribution to Sustainable Development. Evropský 

Parlament dále přijal řádu usnesení, která ještě více upřesnily význam CSR
27

. V říjnu téhoţ 

roku byl zahájen Multistakeholder Forum, na kterém za předsednictví Evropské Komise se 

scházejí zástupce zaměstnavatelských a podnikatelských svazů, odborů a nevládních 

organizací. Cílem tohoto fóra je propagace transparentnosti a inovativnosti konceptu CSR 

a postupné sbliţování existujících iniciativ v této oblasti. Jako pozorovatelé se fóra mohou 

zúčastnit i zástupci institucí EU.   

 Druhá vlna přitahování pozornosti k CSR v EU začala v roce 2005 s obnovením 

Lisabonské strategie pro růst a zaměstnanost. V dokumentu Integrated Guidelines for 

growth and jobs Evropská Rada doporučuje členským státům EU všestranně podporovat 

firmy v implementaci CSR. V tomto roce byla také revidována strategie EU ohledně 

udrţitelného rozvoje, v rámci které se zdůrazňuje potřeba rozvoje CSR podnikatelskými 

subjekty ze střednědobého a dlouhodobého hlediska.   

 V roce 2006 ve svém sdělení Evropskému parlamentu, Radě a Evropskému 

hospodářskému a sociálnímu výboru k provádění partnerství pro růst a zaměstnanost
28

, 

Evropská Komise vyjádřila svůj záměr poskytnout problematice CSR větší podporu 

v rámci politického rozhodování. V tomto sdělení také vymezila osm prioritních oblasti 

CSR: zvyšování povědomí a výměna osvědčených postupů, podpora iniciativ rozmanitých 

skupin stakeholderů, spolupráce s členskými státy, poskytování informací spotřebitelům a 

                                                           
27

 European Parliament resolution on the Commission Green Paper on promoting a European framework for 

corporate social responsibility (2001); European Parliament resolution on the Communication from the 

Commission concerning Corporate Social Responsibility: A business contribution to Sustainable 

Development (2002);  
28

 Implementing the partnership for growth and jobs: Making Europe a pole of excellence on corporate social 

responsibility (2006).   
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transparentnost, výzkum, vzdělání, malé a střední podniky a mezinárodní dimenze CSR. 

Od roku 2006 na popud Komise se realizuje mnoţství iniciativ, které se zaměřují na jednu 

z těchto oblasti.  

 Strategie EU, Evropa 2020 pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění,  

vymezuje CSR jako důleţitý element v dosaţení vytčených cílů, zejména ve vytváření a 

zachování důvěry ze strany zaměstnanců a spotřebitelů (EU, 2011).    

 Významnou evropskou institucí pro CSR je CSR Europe, která představuje hlavní 

platformu pro podporu a rozvoj konceptu CSR prostřednictvím propagací, vzdělávacích 

programu a poradenství v této oblasti, shromaţďování poznatků a příkladů a formulování 

konkrétních výstupů, které demonstrují přínos CSR. Svou činnosti umoţňuje a přispívá ke 

spoluprácí mezi podnikatelským sektorem a různými skupinami stakeholderů směrem 

k udrţitelné konkurenceschopnosti a blahobytu společnosti. CSR Europe byla zaloţena 

v roce 1995 zastupiteli největších evropských podniků na popud tehdejšího předsedy 

Evropské komise Jacquea Delorsa. V současnosti sdruţuje 70 největších nadnárodních 

firem a 27 partnerských organizací po celé Evropě
29

.  

 V této souvislosti je třeba také zmínit Evropské Aliance pro CSR, jeţ vznikla v reakci 

na sdělení Komise v roce 2006. Tato Aliance je otevřeným společenstvím evropských 

firem pod zastřešením Komise, jejímţ hlavním cílem je propagace a podpora přijetí 

sociálně odpovědných způsobů podnikání. Alianci podporuje řada dalších platforem pro 

CSR, jako Business Europe, UEAPME (Evropská Asociace řemesel, malých a středních 

firem) a jiţ zmíněná CSR Europe
30

. 

 Koncept CSR je do značné míry podporován v rámci existujících politik EU, které se 

vztahují k regulací ekonomické, sociální, ekologické a kulturní oblastí. Je příznačné, ţe 

předpisy, které nebyly zavedeny přímo za účelem podpory CSR, právě směrují 

k stimulování implementace a posílení společensky odpovědného chování.  

 Legislativně nejpropracovanější oblasti v této souvislosti jsou zejména sociální oblast 

a oblast ochrany ţivotního prostředí. Regulace v sociální sféře se hlavně odvozuje od tzv. 

sociální kapitoly, která byla rozpracována v roce 1992 v rámci Maastrichské smlouvy a 

byla nadále přijata členy EU v Amsterdamské smlouvě, která vstoupila v platnost v roce 

1999. Tato kapitola popisuje otázky zdraví a bezpečnosti zaměstnanců, komunikací, práv 

                                                           
29

 http://www.csreurope.org CSR Europe[cit.dne 3.6.2011]; 
30

 http://www.csreurope.org/pages/en/aboutalliance.html CSR Europe [cit.dne 3.6.2011]. 
 

http://www.csreurope.org/
http://www.csreurope.org/pages/en/aboutalliance.html
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zaměstnanců a pracovních podmínek, coţ jsou nezbytnými součástmi CSR (Yarovoj, 

2010). 

 V oblasti ochrany ţivotního prostředí především jde o chování byznysu v souvislosti 

se změnou klimatu, správným zacházením s odpady, znečištěním vzduchu, řízením a 

ochranou vodních zdrojů, ochranou přírody a biorozmanitosti, ochranou půdy, chemickými 

výrobky a pod. Názorným příkladem je směrnice Evropského parlamentu a Rady z roku 

2004 o environmentální odpovědnosti v souvislosti s prevencí a nápravou škod životního 

prostředí. Tento právní předpis je zaloţen na zásadě "znečišťovatel platí" a naděluje 

neziskové organizace právem nahlašovat “znečišťovatele” na příslušných orgánech nebo se 

obracet na soud s cílem kontroly legitimity úkonů těchto orgánů nebo jejích nečinnosti při 

porušování tohoto předpisu (Yarovoj, 2010). Mezi další “zelené” opatření EU lze také 

zmínit integrovánou výrobkovou politiku (Integrated product policy) a dobrovolný systém 

eco-managementu a auditů EMAS (Eco management and audit scheme).  

 V poslední době stále více pozornosti se věnuje způsobům interakce s místními 

komunitami, dodrţování práv spotřebitelů a implementací principů corporate governance.  

Vypracovávají se pravidla udrţitelného řízení v různých ekonomických odvětvích, 

například, v zemědělství, chemickém průmyslu apod. (Yarovoj, 2010).  

 Podle výše zmíněného, coţ zdaleka není úplným popisem všech veřejných politik a 

opatření, lze soudit, ţe EU přikládá velký význam problematice CSR a trvale udrţitelného 

rozvoje. Evropská Komise obzvláště zdůrazňuje význam CSR v době světové finanční 

krize, kdy obnovení důvěry mezi podnikateli a jejích stakeholdery je prioritní (EU, 2011).   

3.3. CSR V ČESKÉ REPUBLICE  

 Jak jiţ bylo naznačeno na začátku práce, Česká Republika, jako bývalý komunistický 

stát, zdědila fragmentovanou a atomizovanou společnost se značným deficitem důvěry 

mezi občany navzájem a mezi jednotlivci a státem. Občanská společnost, jejíţ role je 

podstatná pro zvyšování stability a spolehlivosti společenských vztahů, byla potlačena. 

Následující implementace trţní ekonomiky na prostředí, které na to nebylo připraveno, 

vyvolala hodně negativních důsledků, i kdyţ také způsobilo mnoho pozitivních efektů 

v ţivotních podmínkách občanů po nedostatkové ekonomice. Rychlý přechod 

k soukromému vlastnictví, odstátnění a privatizace nebyly dostatečně připravené po 

administrativní a právní stránce a těţce podléhaly kontrole. V důsledku toho, obrovské 
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ekonomické moţnosti se soustředily především v rukou elit, coţ vedlo k diskriminaci 

ostatních a plodilo nerovnosti ve společnosti. Sociálně patologické formy regulace, jako je 

organizovaný zločin, korupce a další formy kriminality se v takových podmínkách stávají 

běţnou praxi.  

 Kvůli tomu a řádě dalších faktorů otázkám podnikatelské etiky a CSR nebylo 

věnováno skoro ţádné pozornosti po dlouhou dobu. Aktivity tykající se této problematiky 

byly pohaněny spíše ze strany akademických kruhů neţ ze strany státu nebo 

podnikatelského sektoru. Aţ ve druhé polovině devadesátých let lze vidět, ţe některé 

podniky začnou zavádět etické kodexy, ale ještě není jasné, zdá to dělají z etického 

přesvědčení nebo jen pro PR. Se stále rostoucím počtem NNO, roste i potřeba jejích 

financování. I kdyţ podniky začnou tuto příleţitost vyuţívat především pro budování 

dobrého jména a většinou jednorázově, lze to povaţovat jako přinos pro vyvíjející se 

koncept CSR v ČR (Bohatá, 2004). K pozitivním změnám v této oblasti přispívají i některé 

osvěcené podniky. Tak, například, v roce 1998 se zakládá sdruţení ředitelů velkých 

společnosti- Institute členů správních orgánů (Czech institute of Directors- CIOD)- jehoţ 

hlavním cílem bylo prosazování myšlenek corporate governance a rozvoje komunit. 

Odkazuje na Principy corporate governance vydané OECD, sdruţení CIOD vypracovalo 

vlastní etický kodex, který byl přijat členskými podniky
31

.  

 Další významnou institucí, působící v ČR od začátku devadesátých let je česká 

pobočka Business Leader‟s forum (BLF), která byla zaloţena jako malé sdruţení podniků 

s cílem prosazování podnikatelské etiky a poskytování poradenství hlavně v oblasti 

firemního dárcovství. V současné době také prosazuje skutečné naplňování CSR a 

podporuje spolupráci mezi firemním, veřejným a neziskovým sektorem
32

. V rámci BLF 

také byl uskutečněn rozsáhlý výzkum, který pak vyústil v kompletní průvodce CSR se 

závěry z průzkumu v ČR
33

.  

 V současné době za nejvýznamnějšího aktéra pro rozvoj a podporu konceptu CSR 

z řád NNO lze povaţovat celorepublikové sdruţení Fórum Dárců, které svou činnosti, od 

roku 1997, podporuje rozvoj filantropie v ČR. Při fóru se vyprofilovala Asociace nadací a 

Asociace nadačních fondů. V roce 2003 pod zastřešením fóra vznikl klub firemních dárců 

Donator, jehoţ cílem je prosazování odpovědného a transparentního dárcovství, uplatnění 
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principů CSR a podpora rozvoje občanské společnosti. Fórum je také jedním ze 

zakládajících členů platformy pro odpovědné dárcovství Byznys pro společnost, jejíţ cílem 

je mobilizovat a motivovat firmy a další klíčové instituce pro řešení společenských otázek, 

odpovědné podnikání a rozvoj kvality ţivota ve společnosti. V rámci fóra se také realizují 

vzdělávací programy, ke klíčovým z nichţ patři program Podpora dobrého podnikání, a 

vzdělávací akce v oblasti investování a finančního managementu nadačních subjektů. Mezi 

významné funkce fóra patři jeho aktivní účast na legislativních procesech, které směřují k 

prosazování zlepšení podmínek pro darcovství a rozvoj veřejně prospěšných aktivit v ČR. 

 Velkým přínosem pro rozvoj konceptu CSR v České republice je spolupráce státu 

s mezinárodními organizacemi jako OECD a ILO. Po vstupu ČR do OECD v roce 1995, 

národním kontaktním místem (NKM) je Ministerstvo financí, jehoţ úkolem je podporovat 

podniky při implementaci vymezených zásad OECD, monitorovat jejích chování a řešit 

moţná spory. Mezi klíčové účastníky NKM patři Česká Asociace průmyslu a dopravy a 

Česko-Moravská konfederace odborových svazů. V roce 2006 se NKM konal seminář o 

CSR. Těsně po tom, Ministerstvo práce a sociálních věci vytvořilo webové stránky o CSR 

s cílem poskytování informaci o CSR v EU a aktivitách v této oblasti v ČR široké 

veřejnosti.  

 Významným orgánem pro CSR na úrovní státu je Rada vlády pro udrţitelný rozvoj, 

která byla zřízena pod záštitou Ministerstva ţivotního prostředí v roce 2003 jako stálý 

poradní, iniciační a koordinační orgán vlády pro oblast udrţitelného rozvoje a 

strategického řízení. Klíčovou povinnosti Rady je koordinace a implementace Strategii 

udrţitelného rozvoje ČR, která byla schválena vládou v roce 2004. 

 Dalším významným orgánem pro CSR je Rada kvality ČR pod záštitou Ministerstva 

průmyslu a obchodu. Rada je koordinačním orgánem vlády zaměřeným na rozvoj 

managementu a uplatňování Národní politiky kvality, jeţ byla přijata vládou ČR v roce 

2000. Tato národní politika vymezuje CSR jako prioritní oblast rozvoje. V neposlední řádě 

je třeba také zmínit role Rady vlády pro NNO, která do svých cílu zahrnuje i aktivity 

spojené s propagaci CSR, jako například, otevřené diskuse o CSR jako důleţitého zdroje 

pro NNO nebo vypracování nástrojů na podporu CSR (RVNNO, 2011). Důleţitou úlohu 

v propagací CSR také má Hospodářská komora ČR, která aktivně přispívá k šíření znalosti 

o CSR mezi své členy.  

 Mezi nejdůleţitější legislativu ČR, která se týká CSR především patři- zákoník práce, 

zákon o ochraně spotřebitelé, zákon o obecné bezpečnosti výrobků a zákon o ţivotním 

prostředí (CSR Europe, 2010).  
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 Trvale udrţitelný rozvoj je především podporován prostřednictvím zavedení 

standardů výroby. V této souvislosti je třeba zmínit systém značení eko produktu, který  

začal být hodně pouţíván zejména od roku 2000. Při rozhodování o poskytovateli veřejné 

zakázky se také bere v úvahu řada environmentálních aspektů (EU, 2007). 

 Harmonizace české legislativy s legislativou EU významně přispívá k propagací 

CSR. Příkladem je přijetí evropského systému EMAS a následná příprava Národního 

programu EMAS, který byl aktualizován v roce 2002. 

 Jako ve většině případů i v ČR lze pozorovat přímou korelací velikosti podniku a 

míry implementací CSR. CSR je hlavně součástí firemní strategie především ve velkých 

nadnárodních firmách, které pravidelně vydávají zprávy o své činnosti v rámci corporate 

citizenship. Pro podporu CSR v SMEs se vytvářejí vládní programy zejména v oblastech 

s vysokou mírou nezaměstnanosti. V rámci takových programů stejně jako, například, 

v Německu, se hlavně poskytuje poradenství a finanční půjčky. Mírou implementace CSR 

je také výrazně ovlivněno zapojení podniků do řešení problému místních komunit, v čemţ 

zase převaţují spíše větší podniky. 

 V ČR zatím neexistuje legislativa, na jejímţ základě by podniky byly nuceny vydávat 

zprávy o své činnosti v rámci CSR. Kromě legislativních, fiskálních nebo jiných 

podobných nástrojů, existují i nástroje jiné povahy. Na příkladě EU v ČR byla zavedena 

Národní cena kvality, která se uděluje za CSR a kvalitní řízení v soukromých a veřejných 

organizacích. Podmínkou účastí v tomto prestiţním ocenění je právě vydání CSR reportů, 

které jsou pak hodnocené nezávislými experty. 

 Problematika SRI také není dosud podmíněná českou legislativou. Nehledě na to, ţe 

Evropa je leaderem v této oblasti a v ČR je 4 z 10 největších evropských správců SRI 

fondů, tento specifický sektor nedostává dostatečné pozornosti jak ze strany široké tak i 

odborné veřejnosti
34

. 

 Zapojení českých medií v propagací CSR ve srovnání s jinými evropskými státy je 

poměrně nízké. Zmínky o sociálně odpovědném chování v novinách se objevují 

pravidelně, ale neposkytuje se ţádná hlubší informace. Za tímto účelem je třeba se obracet 

na specializované časopisy nebo zpravodaje, jako, například, CSR Forum, který vydává 

Fórum dárců. Tendence českých medií zveřejňovat spíše příklady sociální neodpovědnosti 

neţ úspěšné praktiky firem také neprospívá větší obeznámenosti s tímto konceptem 

(Mašinová, 2010). Povědomí o konceptu CSR mezi českou širokou veřejnosti je, ale jde 
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především o povrchní znalosti (CSR Europe, 2010).  Ke zvýšení povědomí přispívají nově 

vznikající kurzy na vysokých školách, které se věnují otázkám byznys etiky, udrţitelného 

managementu, sociální ekonomiky, sociálního marketingu apod. Za přínosné pro CSR lze 

také povaţovat vzdělávací programy na půdě neziskových organizací, které přímo nevěnují 

problematice CSR, ale zvyšují povědomí ţáků o existujících problémech ve světě. 

Příkladem je program rozvojového vzdělání Prvák, který byl iniciován v roce 2006 

humanitární organizací Adra. Cílem tohoto programu je seznamovat dětí a studenty 

s humanitární a rozvojovou problematikou
35

.  

 

3.4. CSR V NĚMECKU 

 Německo je povaţováno za zvláštní případ CSR, protoţe vývoj tohoto konceptu 

probíhá v rámci pěvných tradic korporativismu.  

 Rozdělení politické moci mezi aktéry je v této zemí podmíněno industrializací 

19.století, kdy do čela se staví silný stát, který hrál zásadní roli v modernizací Německa. 

Pruská byrokracie, se vyznačovala vysokou efektivitou a organizovaností, poskytovala 

bydlení, zabezpečovala vzdělání nejvyšší úrovni,  zajišťovala veškerou infrastrukturu apod. 

Mezi inovace té doby bezesporu patři zavedení penzijního systému Bismarckem. I kdyţ 

penzijní plánování bylo původně vyvinuto křesťanskými podnikateli, kteří napomáhali 

svým zaměstnancům spořit peníze, aby podporovali zdravotně znevýhodněné pracovníky 

nebo jejích rodiny. Německá společnost té doby plně spoléhala na stát v zajištění 

veškerých veřejných sociálních sluţeb (VSS). Z toho měl uţitek i podnikatelský sektor, 

který tyto VSS hojně vyuţíval ve svůj prospěch. Nicméně takové silné postavení státu 

zcela vylučovalo jakákoliv dělnická hnutí nebo aktivity svazů (Habisch a Wegner, 2004).  

 Po druhé světové válce se zavedením tzv. Soziale Marktwirtschaft neboli sociálně 

trţního hospodářství dochází ke znovuzrození mocných korporativistických institucí jako, 

například, obchodní komory, odbory, asociaci podnikatelů apod. Nové hospodářské 

uspořádaní explicitně zdůrazňuje role businessu v zajišťování veřejných sociálních sluţeb, 

čímţ lze vysvětlit dnešní vnímání komunikaci podniků s místními komunitami jako 

důleţité oblasti CSR. Z prvního pohledu to můţe vykazovat  určité prvky corporate 

citizenship nebo CSR. Avšak tyto tradiční formy zapojení businessu do poskytování těchto 
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sluţeb je jenom tradiční interakcí v rámci organizací s hierarchickým uspořádáním, nikoliv 

mezisektorovou spolupráci (Habisch a Wegner, 2004). Zájmové skupiny sledují své 

tradiční zájmy i dodnes.  

 Mezi širokou veřejnosti koncept CSR je často vnímán jako sociální dimenze trvale 

udrţitelného rozvoje, který diky tzv. “zelenému” pozadí Německa dostal do popředí jako 

první. Uţ od roku 1970 se Německo aktivně zapojilo do ochrany ţivotního prostředí. O rok 

později jako reakce na vysokou angaţovanost občanů v této oblasti byl vydán zvláštní 

státní program.V tu dobu bylo také zaloţeno velké mnoţství environmentálních NNO, 

kdyţ strana Zelených nabývala stále většího významu na politické aréně. Z tohoto důvodu 

v současné době v rámci CSR největší význam stále má environmentální dimenze, i kdyţ 

sociální záleţitosti jsou také povaţovány za důleţité. V tom lze také spatřovat i to, ţe 

ţádná německá NNO zvlášť nevěnuje otázkám CSR. Problematika CSR se spíše řeší 

v rámci NNO s ekologickým zaměřením (CSR Europe, 2010).  

 Zásadním prvkem v rozvoje CSR jsou samotní spotřebitelé, kteří svým zájmem 

v sociálně odpovědném chování businessu, tento rozvoj pohánějí. Němečtí spotřebitelé se 

relativně zajímají o sociální a ekologické dopady vyvolané činnosti podniků, ale pod tím 

spíše rozumí extremní případy jako vyuţití dětské práce nebo nejvíce znepokojující 

případy jako nezaměstnanost. Za jednou z moţných příčin nedostatečné zainteresovanosti 

lidí v CSR lze povaţovat postavení německých medií. Na rozdíl od novin a internetu, 

tradiční formy medií jako televizní a rádio vysílání nejsou aktivní v propagací tohoto 

konceptu (EU, 2011).  

 Na popud veřejnosti nebo neziskové organizace dosud nebyl proveden ţádný 

výzkum, přímo zabývající problematikou CSR. Naproti tomu v této oblasti byly zavedené 

rozmanité programy iniciované státem. Tak, například, Ministerstvo vzdělání a výzkumu 

zavedlo program Potential for Innovation in a Modern World of Work, v rámci kterého se 

poskytují granty pro výzkum a rozvoj s cílem zlepšení pracovního prostředí, poskytnutí 

celoţivotního vzdělávání a rozvoje kompetencí (EU, 2007).  

 Otázkám CSR se hodně věnuje na půdě nadnárodních podniků, jako například, 

v rámci Federace německého průmyslu (BDA) a asociaci německého průmyslu 

(Econsense), která na rozdíl od BDA zabývá hlavně problematikou trvale udrţitelného 

rozvoje. Podle BDA a Econsense podstatným prvkem CSR je právě dobrovolnost, která má 

být zachována. V souvislosti s tímto nesouhlasí, aby EU zaváděla regulací CSR, coţ 
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povaţují za jistá omezení pro takové aktivity, jeţ jsou dobrovolné ze své podstaty (Habisch 

a Wegner, 2004).  

 Střední a malé podniky Německa většinou nemají zvláštní CSR aktivity, nebo 

provozují je nepravidelně. Důvodem můţe být jak nedostatek financí, tak i nedostatek 

znalosti v konkrétní oblasti. Velký význam také má i nedostatečné povědomí o potřebnosti 

CSR. S cílem snadnějšího zapojení CSR do SMEs německá vláda zavádí podpůrné 

programy. Příkladem je zaloţení zvláštního fondu pro energetickou výkonnost v SMEs  

Německým Federálním Ministerstvem Ekonomiky a Technologií ve spolupráci s bankou 

KfW v roce 2008. V rámci tohoto programu SMEs dostávají jak potřebné dovednosti, tak i 

finanční podporu. Jako další příklad takové podpory lze uvést Německý Fond poskytování 

mikroúvěrů (Mikrokreditfonds Deutschland), který byl zaloţen v roce 2010 Federálním 

Ministerstvem práce a sociálních věci ve spolupráci s evropským sociálním fondem. 

Hlavním cílem je poskytování finanční podpory SMEs a sociálním podnikům, zejména 

těm, které zahrnují CSR do svých strategií (EU, 2011).  

 Podpora a rozvoj konceptu CSR v Německu hlavně probíhá prostřednictvím 

spolupráce veřejného a soukromého sektoru. Mezi úspěšné příklady patři CSR iniciativa 

Freedom and Responsibility, organizována největšími asociacemi podnikatelů pod 

předsednictvím federálního prezidenta ve spolupráci s německým podnikatelským 

časopisem a Centrem pro Corporate Citizenship. V rámci této iniciativy firmy prezentují 

své CSR projekty v rozmanitých oblastech, jako například, vzdělání, kultura, integrace 

znevýhodněných skupin apod. Kaţdoročně uděluje ceny ve třech kategoriích- malé, střední 

a velké podniky
36

.   

 Klíčovou roli v pohanění rozvoje CSR v Německu také má národní síť firem a 

neziskových organizací UPJ (Unternehmen-Partner der Jugend), která byla zaloţena 

v roce 1996 za podpory státu. V současné době je aktivním hráčem v prosazování 

myšlenek CSR jako nezbytné součásti udrţitelného rozvoje společnosti. V rámci své 

činnosti poskytuje poradenství v oblasti CSR, ve spolupráci s partnery uskutečňuje 

rozmanité projekty, provozuje informační portál a vytváří prostor pro dialog mezi NNO, 

státem a podnikatelským sektorem
37

. 
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 Většina jiţ existujících legislativních opatření Německa, které podporují rozvoj, CSR 

se především týkají ochrany ţivotního prostředí a sociální politiky zejména v oblasti práci, 

například,  tzv. Teamwork for Germany, v rámci které se poskytuje finanční podpora 

dlouhodobě nezaměstnaným lidí, zdravotně znevýhodněným apod., a vytvářejí se 

podmínky pro jejích pracovní integraci. Politiky v oblasti ochrany ţivotního prostředí jsou 

nejvíce propracovány, jako příklad lze uvést národní akční plán, který byl vypracován 

spolu s Radou pro udrţitelný rozvoj (CSR Europe, 2010). Mimo jiné federální vláda také 

podporuje systém EMAS, podporuje a financuje rozmanité projekty v oblasti ekologického 

zemědělství s fair trade. V rámci podpůrných sociálních politik existuje opatření v oblasti 

vytváření rovných příleţitosti zejména pro osoby se zdravotním postiţením a strategie 

zvyšování bezpečnosti práce (EU, 2007). Otázky exportu a obchodu se regulují hlavně 

Pravidly pro nadnárodní korporace OECD, které stát aktivně propaguje. Co se týče 

etických kodexů, na popud vlády se pravidelně provádí kulaté stoly, kterých se zúčastňují 

zástupce ministerstev, podnikatelé, NNO a další experti v této oblasti. Cílem je zlepšit 

pracovní a sociální standardy v zemích třetího světa prostřednictvím zavedení etických 

kodexů.  

 V roce 2002 byla Německou vládou přijata Strategie pro udrţitelný rozvoj, která 

vymezuje celou řádu cílu, jeţ se hlavně zaměřují na environmentální záleţitosti (EU, 

2011).  

 Reportování činnosti v rámci CSR má dobrovolný charakter. Často se o tom zmiňuje 

v běţných výročních zprávách. V posledních letech na podnět Ministerstva práce a 

sociálních věci ve spolupráci s Německou radou pro udrţitelný rozvoj se hodnotí zprávy 

podniků o jejích činnosti v rámci CSR. Cílem je sledování a komparace činnosti těchto 

podniků a posílení dialogu se stakehodery. V roce 2009 Německý výbor pro účetní 

standardy vydal revidována pravidla pro začlenění environmentálních a sociálních aktivit 

do účetních závěrek. Ve stejném roce Ministerstvo práci a sociálních věci zavedlo národní 

forum pro CSR, kde se scházejí  podnikatelé, zástupce NNO, odborů, politici a další 

experti. Jedním z doporučení fóra bylo vytvoření státní CSR strategie, která byla nadále 

vypracována a přijata vládou v roce 2010. Mezi prioritní cíle této strategie patři propagace 

konceptu zejména u SMEs, orientace na kvalitu výrobků a sociálně odpovědné chování 

německých podniků ve světe, zejména v zemích třetího světa a zavedení vzdělávacích 

programu věnujících se CSR a udrţitelnému rozvoji do školních plánů (EU, 2011).  
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 Stejně jako Velká Britanie, Francie, Belgie a další evropské státy, Německo 

upřednostňuje investování s ohledem na etické, ekologické a sociální faktory. Revidovaný 

zákon o poskytování investic z roku 2010 umoţňuje investování do mikrofinančních 

institucí, které poskytují mikropůjčky malým podnikům v rozvíjejících zemích. Tyto 

opatření se tykají nejen penzijních fondů, ale i soukromých investorů. Pro propagaci a 

zvýšení povědomí o SRI, se také realizují rozmanité kampaně. Příkladem je kampaň 

Climate and Finance, která byla pořádána Ministerstvem ţivotního prostředí Německa ve 

spolupráci s německými poskytovateli finančních sluţeb v roce 2010. Tato kampaň 

vyvolala velký zájem ze strany odborné a široké veřejnosti (EU, 2011). 

 Ke klíčovým aktérům pro CSR v Německu především patři- rada pro udrţitelný 

rozvoj, Ministerstvo práce a sociálních věci, asociace Econsense, BDA, UPJ a řada 

mezinárodních NNO, které působí na území Německa, jako Greenpeace, German Watch, 

Transparency International a Amnesty International (CSR Europe, 2010). 

 Podle výše zmíněného lze vidět, ţe německá vláda je hlavním aktérem v podpoře 

rozvoje konceptu CSR, která nejen vytváří rozmanité vládní programy, zavádí standardy  

ale i iniciuje rozmanité projekty, které jsou orientované na dialog s různými skupinami 

stakeholderů a mezisektorovou a interdisciplinární spolupráci s dalšími sociálními aktéry. 

Jde o snahu překonat tradiční korporativistický typ kooperace zájmových skupin se státem, 

coţ je nezbytné pro CSR. Tato tendence také výrazně přispívá k rozvoji občanské 

společnosti Německa.  

 
 

3.5. CSR VE VELKÉ BRITÁNII 

 Jak jiţ bylo zmíněno Velká Britanie (VB) je nejlepším příkladem v oblasti CSR 

v rámci EU. V souvislosti s CSR se mluví o explicitním modelu vztahu mezi byznysem a 

společnosti, kterému předchází určité historické předpoklady. Vztahy mezi státem a 

podnikatelským sektorem jsou ve Velké Británií tradičně zaloţeny na spolupráci, coţ není 

podmíněné legislativou, ale spíše zvykem.  

 Jak byla naznačeno v teoretické části, důleţitým milníkem v historickém vývoji CSR 

je průmyslová revoluce 18. století, v průběhu kterého došlo k rychlému přechodu od ruční 

výroby v manufakturách k tovární strojní velkovýrobě a vzrůstající dělbě práce. Jak je 
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známo, tento proces započal ve Velké Britanii a poté pokračoval v dalších zemích 

podmiňuje zásadní politické, společenské a kulturní změny.  

 V důsledku této transformace ve Velké Britanii byla zavedena řada legislativních 

opatření tykajících se regulací výrobních a pracovních standardů, zejména v oblasti dětské 

práce, pracovní doby, práv odborů, hygienu práce apod. Odbory nabývaly stále většího 

významu v hájení práv pracovníků a vymáhaní pravidelných výplat mezd. Městská vláda 

pečovala o chudé a zabezpečovala infrastrukturu, zejména systém kanalizací a čistou vodu, 

coţ bylo nezbytné pro průmyslovou společnost (Moon, 2004).  

 Na tomto pozadí se rozvíjela myšlenka filantropie, která byla hlavně zaloţena na 

náboţenských hodnotách metodismu a anglikánství a směřovala k pomoci chudým a jiným 

znevýhodněným skupinám obyvatelstva. Na tom se také hodně podílely podnikatele hlavně 

prostřednictvím zavádění tzv. sociálních programů, jejichţ cílem bylo poskytování 

vzdělávání, rekreaci a socializaci svých zaměstnanců. V této souvislosti lze připomenout 

sociální vesnici Roberta Owena, která byla zmíněn na začátku této práce. Lze posoudit, ţe 

v této fází vzniká jistá podoba firemní filantropie, která není zaloţena jenom na hodnotách 

vlastníků, uvaţuje se také i o přínosu od takové činnosti pro samotné podnikání 

pracovníků. Takový přístup naznačuje na dlouhodobé zařazení filantropických aktivit do 

činnosti podniku, coţ připomíná dnešní propojení CSR s celofiremní strategii jako prvek 

charakteristický pro evropský model CSR. Některé úspěšné příklady byznysu v oblasti 

filantropie byly dále implementovány státem, jako například, bydlení podle standardů 

zavedených velkým podnikem zaměřujícím na výrobu čokolády Rowntree (Moon, 2004).  

 S posílením státu, stále narůstal jeho podíl na poskytování veřejných sociálních 

sluţeb (VSS). V první polovině 20. století stát skoro úplně nahradil soukromý sektor 

v poskytování VSS. V důsledku toho podíl podnikatelů na ţivotě místních komunit 

prostřednictvím své filantropické činnosti značně zkrátil do poskytování nepravidelných 

finančních darů. Sociální odpovědnost byla vnímána hlavně jako dodrţování zákonů a 

pořádná výplata daní (Moon, 2004). 

 Velká Britanie stejně jako Spojené státy je povaţována za vzor anglo-saxonského 

modelu kapitalismu. Ale kvůli posilnění role státu jako poskytovatelé VSS, aţ do roku 

1970 VB slabě podobala svému americkému protějšku. Naproti tomu americký stát 

vţdycky nechával dost prostoru v oblasti poskytování VSS, kde se mohly uplatnit další 

sociální aktéry (Moon, 2004).  
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 K zásadní přeměně sociální role byznysu ve společnosti ve Velké Britanii dochází 

v důsledku tzv. krize řízení společnosti státem (societal governance crisis) v rocích 1970-

1980. V důsledku toho dochází ke značnému omezení státního poskytování VSS a 

podněcování sociální odpovědnosti byznysu nebo propagace CSR ze strany státu. Tato 

doba, která se vyznačovala nepřiměřeně vysokou mírou nezaměstnanosti, úpadkem měst a 

stálým nepokojem ve společnosti, se stala kritickým bodem pro vznik explicitní formy 

CSR. Motivace pro zásah byznysu do řešení dopadů této krize nepocházela jenom ze 

strany státu, ale i z vlastních zájmů podniků, jejíţ existence je podmíněná situací v zemí 

(Moon, 2004).  

 V roce 1981 na popud britské vlády byla organizována konference pro britské a 

americké podnikatelé, kde se jednalo o problematice zapojení byznysu do místních 

komunit. Jako důsledek v roce 1982 byla zaloţená asociace podnikatelů- Business in the 

Community (BITC)- za účelem podpory a rozvoje CSR. V současné době BITC je 

významnou neziskovou organizací, která sdruţuje 830 členů z řád nadnárodních podniků, 

SMEs a státních organizací. V rámci své činnosti poskytuje celou řadu sluţeb v oblasti 

CSR pro své členy, identifikuje a sděluje směry rozvoje CSR pro britský byznys, těsně 

spolupracuje s Ministerstvem obchodu a průmyslu a řadou dalších vládních oddělení a 

podílí na vytváření veřejných politik tykajících se CSR. Na svých webových stránkách 

také poskytuje informace o nejúspěšnějších případech CSR. Od roku 1997 ve spoluprácí s 

vládou uděluje ceny pro nejlépe působící firmy (BITC Awards for Excellence)
38

. 

Významným přínosem BITC je zavedení indexu ţivotního prostředí a později indexu 

sociální odpovědnosti, coţ jsou důleţité nástroje pro benchmarking. 

 V dalších letech se CSR začíná stále více explicitně projevovat. Podniky zavádějí 

etické kodexy a standardy vnitřní a vnější komunikace se stakeholdery. CSR aktivity se 

stavájí součástí plánování rozpočtu, zvyšuje se počet pracovních míst v CSR odděleních a 

počet firem, které vydávají zprávy o CSR. Zvyšuje se také počet firem, které spolupracují 

s NNO a organizacemi veřejného sektoru. Vznikají organizace, které specializují na 

poskytovaní poradenských sluţeb v oblasti CSR a think tanky, které se zabývají zlepšením 

CSR standardů a instrumentů, jako například, Tomorrow’s Company, která byla zaloţena 

v roce 1996. Celá řada dalších organizací, které nebyly primárně zaloţeny za účelem 
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podpory a rozvoje CSR, také angaţují v této oblasti. Příkladem jsou NNO, které pořádají 

různé konference, kde se scházejí podnikatele a zastupitelé komunit (Moon, 2004).  

 Reportování CSR je ve VB přímo vyţadované zákonem o podnicích (Companies Act) 

z roku 2006. Tento zákon mimo jiné vyţaduje aby velké a střední firmy poskytovaly 

doplňující informace ve svých výročních zprávách, která se týká jejích činnosti, strategií, 

politik a výkonnosti v oblasti ekologie, práce a místních komunit. V souvislosti se 

zákonem o změně klimatu z roku 2008 byly také zavedeny pravidla pro podniky
39

, které se 

tykají správného měření a reportování dopadů jejích činnosti na ţivotní prostředí (EU, 

2011).  

 Ve srovnání s ostatními zeměmi EU, britská media je méně kritická vůči sociálně 

odpovědnému chování podniků a otázkám CSR věnuje stále více pozornosti. Tak, 

například, noviny The Times zahrnují CSR index do týdenních profilů firem, Financial 

Times a The Guardian  určily reportéry, které vyloţeně sledují zprávy a aktuality v oblasti 

CSR (CSR Europe, 2010).  

 Britská široká veřejnost je dobře obeznámena s konceptem CSR a do značné míry se 

zajímá o činnost byznysu v rámci jejích sociální odpovědnosti vůči zákazníkům, 

zaměstnancům, komunitám a ţivotnímu prostředí (CSR Europe, 2010). V oblasti CSR se 

také pravidelně realizují výzkumy a studie, jak ze strany státu, tak i ze strany 

podnikatelského sektoru a NNO. Vyučování CSR a udrţitelného rozvoje je součástí 

vzdělávacích programů na středních a vysokých školách. S narůstajícím zájmem 

společnosti, stále více narůstá počet magisterských a doktorandských studijních oborů, 

které věnují studiu těchto disciplín.   

 V roce 2000 v rámci Oddělení pro obchod a průmysl byl zaveden post Ministra pro 

CSR, který se měl starat o zvýšení povědomí o tomto konceptu, vypracování návodů pro 

úspěšnou implementace CSR, spolupracovat se soukromým sektorem, orgány komunit, 

odbory a dalšími stakeholdery apod. Avšak po deseti letech existence tento post byl zrušen 

s nástupem nové vlády. Přesto, fakt existence tohoto postu ukazuje na to, jaký význam 

britská vláda přikládá problematice CSR.  

 V červenci 2010 britská vláda vydala novou vládní strategie s názvem the Big 

Society. Cílem této politiky je posunutí státních pravomocí na místní komunity 
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prostřednictvím značné redukce státních výdajů a státní podpory třetímu sektoru. Značná 

část odpovědnosti přechází na podnikatelský sektor, který tradičně vystupuje jako klíčový 

aktér v podpoře místních komunit.  

 Problematikou CSR procházejí skoro všechna ministerstva a vládní oddělení ve 

Velké Britanii. Agenda CSR ale spadá pod Oddělení pro podnikání, inovace a dovednosti, 

které mimo jiné vydává zprávy o CSR, kde podává přehled o vládních politikách v této 

problematice a prioritních oblastech. Za tímto účelem také provozuje webové stránky 

(www.csr.gov.uk). 

 V roce 2005 vládou Velké Britanií byla přijata Strategie udrţitelného rozvoje.  

V následujícím roce na popud britského premiéra byly přijaté způsoby udrţitelného 

provozu pro státní instituce (Sustainable Operations for the Government Estate). 

V pozdějších rocích byl zaveden post  Chief Sustainability Officer a  zaloţen Centre of 

Expertise in Sustainable Procurement. Veřejné politiky tykající se zdraví a bezpečnosti, 

jsou také zásadní pro CSR. V této souvislosti byly vládou zavedeny tři základní programy 

podporující takovou činnost podniků v tomto směru, která jde nad rámec zákona. 

 Partnerství vlády s organizacemi občanského sektoru bylo institucionalizováno 

vytvořením Úřadu pro třetí sektor v roce 2006. Ve stejném roce vláda také zavedla akční 

plán rozvoje sociálního podnikání a o rok později britský premiér zavedl Radu pro sociální 

ekonomiku (Council on Social Action).    

 Britská vláda také přijala řadu mezinárodních standardů a je členem iniciativ 

mezinárodních organizací jako OECD (Směrnice pro nadnárodní společnosti), OSN 

(Global Compact), Mezinárodní organizace práce (Tripartitní Deklarace o nadnárodních 

podnicích a sociální politice). V roce 2000 vládou Velké Britanii byly přijaty Dobrovolné 

zásady ochrany lidských práv a bezpečnosti
40

, které se především vztahují na těţební 

průmysl. O dva roky později na Světovém summitu Udrţitelného rozvoje v Johannesburgu 

britským premiérem Tony Blairem byla zahájena The Extractive Industries Transparency 

Initiative (EITI). Ústředním cílem této iniciativy je zvýšení transparentnosti výplat a 

přijmu v rámci těţebního sektoru. Podobnými iniciativami jsou The Medicines 

Transparency Alliance, jejíţ cílem je zvýšení transparentnosti v oblasti mediciny, a 

Construction Sector Transparency Initiative, která s obdobným cilem se zaměřuje na 

stavební sektor. Britská vláda také přispívala k zavedení Ethical Trading Initiative, s niţ 
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těsně spolupracuje aţ dodnes. Tato iniciativa je tripartitní aliancí firem, NNO a odborů, 

které spolupracují s cílem zlepšení pracovních podmínek pro lidí po celém světě.  

 V roce 2004 na popud britské vlády a ve spolupráci s BITC byl zahájen projekt 

Akademie společenské odpovědnosti, jejíţ cílem je zvýšení dovednosti a kompetencí 

manaţerů v oblasti CSR. V prosinci roku 2005 v době předsednictví Velké Britanie v EU, 

britská vláda organizovala velkou konferencí, jejíţ hlavním tématem byla CSR a finanční 

sektor. V následujícím roce byl pořádán summit, který také věnoval problematice CSR. 

 Vláda Velké Britanie také propaguje přijetí systémů environmentálního 

managementu a mezinárodních a národních standardů jako, například, ISO 14001. Mimo 

jiné, také zavedla první světový standard udrţitelného rozvoje (BS 8900), který vymezuje 

řadu kriterií pro dosaţení udrţitelnosti a metody sledování výsledků (EU, 2007).  

 Co se tyče společensky odpovědného investování (SRI), od roku 2000 se vyţaduje, 

aby penzijní fondy alokovaly své investice do sociálně a ekologicky příjemných projektů. 

S cílem propagace a zvýšení povědomí o SRI za podpory vlády se realizují vzdělávací 

kampaně a semináře pro odbornou veřejnost, zejména fondové manaţery, vědce a vládní 

zastupitelé. Za podpory Oddělení pro ţivotní prostředí, výţivu a zemědělské záleţitosti, 

nezisková organizace UK Sustainable Investment and Finance zavedla on-line kurz Green 

and Ethical Investment, který je určen zejména pro finanční poradce (EU, 2011).  

 V této souvislosti je třeba také zmínit o Green Investment Bank, jehoţ zavedení je 

jedním z klíčových prvků návrhu k novému zákonu o energie a v souvislosti se zákonem o 

změně klimatu. Jednou z hlavních cílů této instituce bude podpora investování projektu 

s nízkou spotřebou CO2, coţ bude přispívat k naplnění vládní priority o transformací 

ekonomiky na úroveň low-carbon (Harvey, 2011).  

 Kromě toho britská vláda nabízí celou řadu daňových úlev pro stimulování veškerých 

forem firemního dárcovství a firemního dobrovolnictví, coţ ve VB je běţnou praxi. Pro 

podporu investování méně rozvinutých komunit soukromými investory, byl zaveden tzv. 

community investment tax relief (EU, 2007).  

 Jak jiţ byla naznačeno, podniky ve Velké Britanií aktivně participují na ţivotě 

společnosti, coţ je jednak vyvolané jistými historickými předpoklady a jednak rozsáhlou 

propagační a podporující činnosti ze strany britské vlády. Kvůli tomu míra implementace 

CSR v britských SMEs je mnohem vyšší neţ v jiţ zmíněných evropských státech. Ale je 
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stejně potřebné zavádět vládní programy s cílem podpory zejména malých podniků. Za 

tímto účelem v roce 2008 byla zavedena Enterprise Strategy, jejíţ účelem je podpora jiţ 

existujících a nově vznikajících malých podniků prostřednictvím poskytování finančních 

prostředků a řady úlev od legislativních předpisů (CSR Report, 2008). Kromě toho se 

provádějí rozmanité průzkumy (například, SME Environment z roku 2007) s cílem 

sledování implementace CSR v SMEs. Od roku 2004 za účelem zvýšení povědomí malých 

podniků o způsobech implementace CSR, byl vytvořen soubor nástrojů dostupný na webu 

(EU, 2007).   
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4. SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST FIREM V KAZACHSTÁNU 

4.1 POPIS ZEMĚ 

 Republika Kazachstán (RK) je unitárním státem s prezidentskou formou řízení, který 

se rozkládá ve střední Asii a malou částí svého území zasahuje do Evropy (západně od 

řeky Ural ). S plochou 2,724,900 km², Kazachstán je na devátém místě mezi 

nejrozlehlejšími zeměmi světa a je největší vnitrozemskou zemí. Avšak většina území je 

řídce osídlena (5,94 obyv/km
2
).

41
  

 Počet obyvatel Kazachstánu přesahuje 16,5 milionů
42

. Kvůli velkému počtu 

národnosti obývajících tuto zemí je Kazachstán povaţován za multikulturní stát
43

. Celková 

úroveň gramotnosti obyvatelstva je 99,5 %
44

.  

 Po vyhlášení nezávislosti v roce 1991, se prezidentem republiky Kazachstán stal 

Nursultan Abiševič Nazarbajev, který je hlavou státu aţ dodnes. Téhoţ roku se Kazachstán 

stává členem Společenství nezávislých států. V roce 1997 se namísto Almaty hlavním 

městem  stala Astana na severu země.  

 Ve srovnání s jinými státy střední Asie je Republika Kazachstán povaţována za 

nejrozvinutější zemi, jak z hlediska rychle se rozvíjející ekonomiky, tak i z hlediska 

politické stability. Kazachstán je průmyslově-zemědělskou zemí s obrovským nerostným 

bohatstvím - ropa, plyn, uran, černé uhlí, ţelezná a chromová ruda, měď, hliník, zinek, 

olovo, stříbro, zlato apod. V současné době připadá největší příjem ekonomiky 

Kazachstánu na ropný, plynový a důlní průmysl, ale vláda usiluje o diversifikací 

ekonomiky (Ernst&Young, 2009). 

 Bohaté surovinové zdroje dělají Kazachstán velmi atraktivním pro zahraniční 

investory, coţ pro ně zaručuje potenciálně vysoké zisky. Navzdory nedostatečně rozvinuté 

infrastruktuře kazachstánské ekonomiky a neexistenci řady důleţitých prvků trţního 

                                                           
41

 https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/kz.html, CIA World Factbook [cit.dne 

18.6.2011]; 
42

 Podle stavu k 1.5.2011. www.stat.kz, Statistický úřad Republiky Kazachstán [cit.dne 18.6.2011];  
43

 V současné době v Kazachstánu ţijí více neţ 120 národností, www.stat.kz, Statistický úřad Republiky 

Kazachstán [cit.dne 18.6.2011]; 
44

 https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/kz.html, CIA World Factbook [cit.dne 

18.6.2011]. 

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/kz.html
http://www.stat.kz/
http://www.stat.kz/
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/kz.html
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hospodářství, které zajišťují příznivé investiční klima, přílivy zahraničních investic do této 

zemí jsou velmi vysoké
45

.  

 S cílem sníţení závislosti svého exportu pouze na surovinách, podporuje vláda 

Kazachstánu zejména ty domácí a zahraniční investory, kteří vkládají finanční prostředky 

do nesurovinových sektorů, hlavně do zemědělství a zpracovatelského průmyslu. Na 

investičním summitu v červnu 2010, prezident N. Nazarbajev také slíbil další výhody pro 

ty zahraniční investory, kteří ve svých podnicích budou vychovávat kazachstánské 

specialisty
46

. 

 

4.1.1. Administrativní členění Kazachstánu a stručná charakteristika ekonomických   

regionů 

 Republika Kazachstán (RK) je rozdělena na 14 administrativních jednotek, tzv. 

oblastí a 5 ekonomických regionů: Jiţní Kazachstán, Střední Kazachstán, Východní 

Kazachstán, Západní Kazachstán a Severní Kazachstán. V RK jsou dvě samosprávná 

města- Hlavní město Astana a Almaty. 

 Obrazek 1    Oblasti Republiky Kazachstán   

                                      

Západní Kazachstán:    Severní Kazachstán Východní 

Kazachstán 

Jižní 

Kazachstán 

1. Západokazašská  5.  Kostanajská 9. Východokazašská 11. Kyzylordská 

2. Atyrauská 6. Severokazašská  12. Jihokazašská 

                                                           
45

 www.businessinfo.cz, Oficiální portál pro podnikání a export [cit.dne 18.6.2011]; 
46

 www.businessinfo.cz, Oficiální portál pro podnikání a export [cit.dne 18.6.2011]. 

http://www.businessinfo.cz/
http://www.businessinfo.cz/
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3. Mangystauská 7. Akmolská Centrální 

Kazachstán 

13. Ţambylská 

4. Akťubinská 8. Pavlodarská 10. Karagandská 14. Almatinská 

Zdroj: Vlastní 

    Jiţní Kazachstán je nejhustěji obydleným regionem, který obsahuje čtyři oblasti- 

Almatinská, Kyzylordská, Ţambylská a Jihokazašská. Tento region se vyznačuje 

rozvinutým zemědělstvím, chemickým a potravinářským průmyslem. Součástí 

tohoto regionu je bývalé hlavní město Almaty, které je také největším a hustě 

obydleným městem země. Navzdory tomu, ţe město ztratilo politickou moc, 

zůstává hlavním centrem kazachstánské kultury. Ekonomika Almaty se soustřeďuje 

na obchodě, financích, vzdělání, dopravě a logistice, cestovnímu ruchu a dalších 

sluţbách. Mimo jiné je Almaty povaţována za město s velmi příznivým 

investičním prostředím a převaţujícím malým byznysem ve srovnání s jinými 

regiony zemi. 

 Centrální Kazachstán je regionem s největší oblastí v zemi - Karagandskou oblastí.  

Ekonomika tohoto regionu se tradičně zakládá na hutnictví neţelezných kovů, 

strojírenství a ţivočišné výrobě.  

 Východní Kazachstán je nejmenším regionem země s hlavním městem Usť-

Kamenogorsk, jehoţ ekonomika se vyznačuje rozvinutým kovohutnictvím, 

lesnictvím a strojírenstvím.  

 Západní Kazachstán je největším regionem země a skládá se ze čtyř oblasti- 

Akťubinská, Západokazašská, Atyrauská a Mangystauská. Ekonomika tohoto 

regionu je především charakterizována největší těţbou ropy a plynu v zemi.  

 V Severním Kazachstánu se nachází hlavní město Astana a čtyři oblasti - Akmolská, 

Pavlodarská, Severokazašská a Kostanajská. Tento region je povaţován za hlavní 

obilnici země. Kromě toho se taky vyznačuje dalšími formami zemědělství, 

strojírenstvím, důlním, zpracovatelským a potravinářským průmyslem. 

 

4.1.2. Sociálně-ekonomická úroveň ekonomických regionů Kazachstánu 

 Sociálně-ekonomická mapa Kazachstánu se velmi kontrastně dělí na poměrně 

vyspělé průmyslové oblasti a zaostalé zemědělské regiony. Klíčovým ukazatelem 
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regionálního ekonomického vývoje je hrubý domácí produkt regionů, který je výrazně 

podmíněn objemem průmyslové výroby.  

 V následující tabulce uvádím data
47

 za rok 2009 týkající se HDP regionu, objemu 

průmyslové výroby, průměrné měsíční mzdy a počtu obyvatel v ekonomických regionech 

Kazachstánu. 

Tabulka 3   

Ekonomické 

regiony 

HDP regionu 

(mld. tenge
48

) 

Objem průmyslové 

výroby (mld. 

tenge) 

Průměrná 

měsíční mzda 

(tís.tenge) 

Počet 

obyvatelstva 

(tís.) 

Jiţní Kazachstán  2,552,9 1,299,6 50,626 5,721,393 

Město Almaty 3,086,9 353,5 95,139 1,383,000 

Centrální 

Kazachstán 
1,476,4 808,9 57,611 1,346,373 

Východní 

Kazachstán 
914,6 492,1 53,496 1,417,764 

Západní 

Kazachstán 
4,295,7 5003,9 92,936 2,258,222 

Severní 

Kazachstán  
2,472,7 1,064,7 49,698 3,028,324 

Hlavní město 

Astana 
1,301,6 98,8 98,864 650,000 

Republika 

Kazachstán 
16,100,3 9,121,5 67,333 15,805,076 

Podle této tabulky lze vidět, ţe mezi nejvyspělejší regiony Kazachstánu patři město 

Almaty, Hlavní město Astana a Západní Kazachstán (ZK). Jak jiţ bylo uvedeno výše, na 

ekonomiku ZK přípádá největší těţba ropy a plynu v zemi, zejména v Atyrauské a 

Mangystauské oblasti. Nejhustěji obydlené regiony Jiţního a Severního Kazachstánu lze 

                                                           
47

 Podle stavu k 1.1.2009. Tyto data byly autorkou této práce vypočítána na základě oficiálních statistických 

údajů Statistického úřadu RK: Statistický úřad Republiky Kazachstán. 2010. Regiony Kazachstánu. Astana:      

Statistický úřad RK [cit.dne 18.6.2011]. Dostupné z: 

http://www.stat.kz/publishing/2010/regions_of_KZ_ru.pdf >; 

48
 Tenge je národní měnou Republiky Kazachstán (podle aktuálního kurzů Národní Banky Kazachstánu 1 Kč 

se rovná 8,67 tenge) www.nationalbank.kz [cit.dne 23.6.2011]. 

http://www.stat.kz/publishing/2010/regions_of_KZ_ru.pdf
http://www.nationalbank.kz/
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povaţovat za  nejméně vyvinuté regiony země, zejména vzhledem k výši průměrné 

měsíční mzdy, která nepřesahuje 50 tisíc tenge (cca 5800 Kč).  

 Pokud se obrátíme na ukazatele chudoby v regionech Kazachstánu, překvapivě 

uvidíme, ţe nejvyšší úroveň chudoby se vyskytuje právě v těch regionech, které jsou 

nejbohatší ropou a plynem.  

 V následujícím grafu je uvedena úroveň chudoby v ekonomických regionech 

Kazachstánu za rok 2009. Vzhledem k tomu, ţe v Západním Kazachstánu je soustředěna 

větší část těţebního průmyslu země, jsou pro lepší přehled uvedeny úrovně chudoby v jeho 

jednotlivých oblastech.  

  Graf 1       

Úroveň chudoby v regionech Kazachstánu 
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Zdroj: Zpracováno na základě Ţandosová, 2010 (do tohoto grafu nejsou zahrnuty Almaty a 

Hlavní město Astana, kde úroveň chudoby je podstatně niţší neţ v ostatních regionech 

zemí). 

 Jak lze vidět z grafu, vyskytuje se největší úroveň chudoby právě v Mangystauské 

a Atyrauské oblastech Západního Kazachstánu, které disponují největšími zdroji ropy a 

plynu. Na příkladě těchto regionů lze příkladně pozorovat nespravedlivou redistribuci 

národního bohatství v zemi, coţ je stálým předmětem debat mezi státem, 

podnikatelským sektorem a organizacemi občanské společnosti. Pro podniky, které 

působí v této lokalitě, je podobná situace skutečnou výzvou. O společensky 

odpovědném chování podniků v tomto regionu bude podrobněji pojednáváno níţe.  

 

4.2. SOUČASNÝ STAV CSR V KAZACHSTÁNU 

 Debata o CSR se v Kazachstánu na vládní úrovni počala před pěti lety se zavedením 

Strategie vstupu Kazachstánu do padesáti nejvíce konkurence schopných zemí (2006). 
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Tento dokument vymezuje zavádění mezinárodních standardů sociální odpovědnosti 

byznysu jako jednu z priorit pro modernizace společnosti. V roce 2007 ve svém sdělení 

“Nový Kazachstán v novém světe” hlava státu Nazarbajev zdůraznil potřebu zavádění 

principů corporate governance do kazašských podniků. V roce 2008 Ministerstvo 

hospodářského rozvoje a obchodu ve spolupráci s oddělením pro rozvoj podnikání a 

UNDP uspořádaly první fórum o CSR v Kazachstánu.  

 V rámci tohoto fóra byla podepsána dohoda mezi Ministerstvem práce a sociálních 

věci RK a podniky o implementací principů UN Global Compact a standardů Mezinárodní 

Organizace práce v oblasti sociálně-pracovních vztahů
49

. Podle stavu k 1. lednu roku 2011, 

se k této dohodě připojilo více neţ 1000 kazašských podniků
50

.  

 Na základě nařízení
51

 prezidenta Nazarbajeva byla také zavedena cena za sociálně 

odpovědné podnikání “Paryz”. Za dva roky existenci této ceny, se této soutěţe zúčastnilo  

více neţ 1000 podniků ze všech regionů zemí. Soutěţ probíhá ve čtyřech kategoriích- 

„Nejlepší kolektivní dohoda“, „Sociální projekt roku“, „Sociálně odpovědná firma roku“ a  

cena za přínos pro ţivotní prostředí, která byla zavedena v roce 2011
52

. V roce 2010 byla 

za podpory státu zavedena další cena za nejlepšího zaměstnavatele roku “Senim”
53

. 

 V roce 2008 v různých regionech zemí byly na popud Ministerstva hospodářského 

rozvoje a obchodu ve spolupráci s EFCA
54

 a americkou obchodní komorou realizovány 

workshopy a kulaté stoly s cílem zvýšení povědomí o CSR zejména u novinářů a 

zastupitelů ministerstev
55

.  

 V témţe roce kazašská vláda podepisuje dohodu s asociací zaměstnavatelů a odbory 

a zavazuje se poskytovat podporu byznysu v implementaci CSR a nezasahovat se do toho; 

tím respektuje princip dobrovolnosti a flexibility sociálně odpovědného chování firem. 

Jako platforma pro vyjednávání opatření vymezených v této dohodě, vypracování strategie 

                                                           
49

 http://www.zakon.kz/127671-v-astane-sostojalas-mezhdunarodnaja.html, Informáční portál Zákon.kz. [cit 

dne 19.5.2011];  
50

 http://www.enbek.gov.kz, Ministerstvo práce a sociálních věci Republiky Kazachstán [cit. dne 19.5.2011]. 
51

 Ukaz prezidenta Respubliki Kazahstan № 523. 2008. O konkurse po socialnoj otvetstvennosti biznesa 

„Paryz“; 
52

 http://www.paryz.kz, Soutěţ Paryz [cit dne 19.5.2011]; 
53

 http://www.skcu.kz/rus/senim/materialsSenim/, [cit dne 19.5.2011]; 
54

 Eurasia Foundation of Central Asia, USAID; 
55

 http://www.eurasia.org/publications/news/view.aspx?ID=321, EFCA  [cit dne 19.5.2011].  

http://www.zakon.kz/127671-v-astane-sostojalas-mezhdunarodnaja.html
http://www.paryz.kz/
http://www.skcu.kz/rus/senim/materialsSenim/
http://www.eurasia.org/publications/news/view.aspx?ID=321
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dalšího rozvoje sociálního partnerství  a regulaci sociálně pracovních vztahů byla zavedena 

republiková tripartitní komise
56

.  

 Ve spolupráci s tripartitní komisí a Mezinárodní organizací práce (ILO), s ohledem 

na rozvojové cíle tisíciletí OSN a principy Global Compact na léta 2010-2012, byl 

vypracován národní program Důstojná práce. Tento program je také odvozen od národních 

priorit, vymezených v Strategii rozvoje Republiky Kazachstán do roku 2030, Koncepce 

přechodu Kazachstánu k trvale udržitelnému rozvoji do roku 2024 a Strategického plánu 

Ministerstva práce a sociálních věcí RK na léta 2010-2014. V rámci programu za podpory 

ILO se realizují aktivity zaměřené na zvýšení výkonnosti a konkurenceschopnosti a 

zavedení mezinárodních standardů v průmyslovém, finančním a veřejném sektoru pro 

všestranný rozvoj ekonomiky země a zlepšení v sociálně pracovní sféře. Prostřednictvím 

implementace tohoto programu dochází k těsné spolupráce kazašské vlády s ILO a dalšími 

sociálními aktéry
57

. 

 Právní řád Kazachstánu je v otázkách CSR nejméně propracován ve srovnání se 

zmíněnými evropskými státy. Jde především o zákony spadající do regulace bezpečnosti 

práce, ţivotního prostředí, dárcovství a sponzorství.  

 Zákoník práce obsahuje předpisy tykající se povinnosti zaměstnavatele poskytovat 

bezpečné pracovní podmínky, školení svým zaměstnancům a předpisy o rozvoji sociálního 

partnerství mezi zaměstnanci, zaměstnavateli a veřejnými orgány s cílem sjednání jejich 

zájmů v otázkách regulace pracovních vztahů. Dále jsou předpisy tykající se uzavírání 

kolektivních smluv mezi zaměstnanci a zaměstnavateli (Zákoník práce RK, 2007). 

 Zákon Republiky Kazachstán o soukromém podnikání podává první oficiální definici 

sociálně odpovědného chování v rámci kazachstánského právního řadu, která zní: “sociální 

odpovědnost byznysu je dobrovolným vkladem podnikatelských subjektů k rozvoji 

společnosti, a to v sociální, ekonomické a environmentální sféře”
58

.  

 Daňový zákoník také poskytuje určité úlevy s cílem podpory účasti byznysu na 

sociálních projektech. Příkladem je sníţení daně z příjmu ve výší celkové částky 

                                                           
56

 Generalnoe soglašenie meždu Pravitelstvom Respubliki Kazahstan, respublikanskimi ob’jedinenijami 

rabotnikov i respublikanskimi ob’jedinenijami rabotodatelei (2008).  
57

 http://www.enbek.gov.kz/node/241707, Ministerstvo práce a sociálních věci Republiky Kazachstán [cit. 

dne 20.6.2011]. 
58

 Zakon Respubliki Kazahstan o “Častnom predprinimatelstve” (s izmenenijami i dopolnenijami po 

sostojaniu na 2.4.2010) § 1,7; 

http://www.enbek.gov.kz/node/241707


 

 
74 

nepřevyšující 3 % od zdanitelného zisku na výdaje jako náklady na nákup majetku 

bezúplatně předaného neziskové organizaci nebo jiné organizaci, která vykonává svou 

činnost v sociální oblasti nebo jedná jako dárce nebo sponzor (Daňový zákoník, 2011).     

 

 Co se týče zákonů, které se vztahují k ochraně ţivotního prostředí, v souvislosti s 

CSR je třeba se podívat zejména na zákon Republiky Kazachstán o ropě
59

. Ten vymezuje, 

ţe dodavatel musí nejen zabezpečovat bezpečí pracovníků a obyvatelstva, ale i účastnit se 

na rozvoji sociální infrastruktury podle smlouvy o uţívání nerostného bohatství a 

zachovávat kulturní a historické památky. Míra sociální odpovědnosti podniku se obvykle 

určuje na základě uzavřené dohody se státem. Podle zákona o nerostných bohatstvích a 

jejich uţívání
60

, v procesu výběrového řízení, se zahraniční dodavatel vybírá podle míry 

jeho účasti na sociálním rozvoji regionu, dodrţování předpisů týkajících se ochrany 

ţivotního prostředí a míře zaměstnávání kazašských specialistů s dalším poskytnutím 

profesního vzdělání. 

 

 Ekologický zákoník vymezuje řadu minimálních standardů výroby, které by měly být 

dodrţovány, aby podnik vůbec můţe vykonávat svou činnost. V případě jejich 

nedodrţování jsou zavedeny určité sankce a pokuty, dokonce i moţnost zrušení licence.   

 Problematiky corporate governance se především dotýká zákon o akciových 

společnostech
61

, který vymezuje pravidla řízení společnosti, auditu a zveřejnění informace 

o činnosti. V této souvislosti lze také zmínit Radu korporátních tajemníků, která byla 

vytvořena v rámci Národního Fondu blahobytu Kazachstánu “Samruk-Kazyna“. Tato Rada 

je první platformou v RK pro výměnu zkušeností a názorů v oblasti corporate governance. 

V roce 2010 ve spolupráci s Mezinárodní finanční korporací, Rada pořádala první fórum 

tykající se této problematiky.
62

 

                                                           
59

 Zakon Respubliky Kazahstan  “O nefti” (s izmenenijami i dopolnenijami po sostojaniu na 13.2.2009).  
60

 Zakon Respubliky Kazahstan  “O nedrah i nedropolzovanii”.  
61

 Zakon Respubliky Kazahstan  “Ob akcionernyh soobshestvah ” (s izmenenijami i dopolnenijami po 

sostojaniu na 23.10.2008). 
62

 http://csrkz.org/index.php?option=com_content&view=article&id=580:forum-korporativnyx-sekretarej-

obsuzhdaet-aktualnye-voprosy-razvitiya-korporativnogo-upravleniya-v-kazaxstane&catid=21:novosti-

kazaxstana&Itemid=43, Informační portál o CSR v Kazachstánu [cit. dne 21.6.2011]. 

http://csrkz.org/index.php?option=com_content&view=article&id=580:forum-korporativnyx-sekretarej-obsuzhdaet-aktualnye-voprosy-razvitiya-korporativnogo-upravleniya-v-kazaxstane&catid=21:novosti-kazaxstana&Itemid=43
http://csrkz.org/index.php?option=com_content&view=article&id=580:forum-korporativnyx-sekretarej-obsuzhdaet-aktualnye-voprosy-razvitiya-korporativnogo-upravleniya-v-kazaxstane&catid=21:novosti-kazaxstana&Itemid=43
http://csrkz.org/index.php?option=com_content&view=article&id=580:forum-korporativnyx-sekretarej-obsuzhdaet-aktualnye-voprosy-razvitiya-korporativnogo-upravleniya-v-kazaxstane&catid=21:novosti-kazaxstana&Itemid=43
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 O problematice CSR se také pravidelně zmiňuje ve svých  projevech prezident 

Republiky, který zdůrazňuje důleţitost spolupráce mezi soukromým veřejným a 

občanským sektorem, aby se realizace principů CSR stala běţnou praxí.  

 V současném stadiu rozvoje sociální odpovědnosti není legislativě vymezen 

poţadavek nebo poskytnuty úlevy pro investování s ohledem na sociální, environmentální 

a etická hlediska.  

 Na úrovni vlády Kazachstánu není vymezen orgán, který by se vyloţeně věnoval 

otázkám CSR nebo udrţitelného rozvoje. Agenda společenské odpovědnosti spadá do 

působení několika Ministerstev. Ministerstvo hospodářského rozvoje a obchodu je 

zodpovědné za vypracování a implementací veřejných politik tykajících se podpory a 

rozvoje soukromého podnikání. Ministerstvo ochrany ţivotního prostředí řídí a koordinuje 

politiku v oblasti vyuţívání přírody a udrţitelného rozvoje. Otázkami CSR v oblasti práce 

se zabývá Ministerstvo práce a sociálních věci hlavně prostřednictvím svého oddělení pro 

práci a sociální partnerství. Podle ředitele tohoto oddělení, Akmadi Sarbasova, se 

v současné době usiluje o zlepšení legislativní báze vztahující se k rozvoji pracovních 

vztahů v souladu s principy CSR. S ohledem na mezinárodní standardy práce, se 

vypracovávají opatření, která přispívají ke zlepšení pracovních podmínek
63

. Mimo jiné má 

toto oddělení na starosti organizaci soutěţe pro sociálně odpovědné podniky “Paryz” ve 

spolupráci s neziskovými organizacemi a odbory.  

 Akmadi Sarbasov také upozorňuje, ţe důleţitým nástrojem pro rozvoj CSR v zemi je 

zavedení standardů sociální odpovědnosti. V současné době v Kazachstánu existují dva 

státní standardy
64

 vztahující se k sociálně odpovědnému podnikání a jeden mezinárodní 

standard
65

, jejichţ implementace je na dobrovolné bázi. Avšak více metodologicky 

propracovanější přístup k CSR je podle něho se strany státních institucí v současné době 

prioritou.  
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 Rozvoj konceptu CSR je ve značné míře podporován mezinárodními neziskovými 

organizacemi, které působí v Kazachstánu. Příkladem je jiţ zmíněný Fond Eurasie 

v Centrální Asie (EFCA) od USAID. V roce 2010 EFCA ve spolupráci s Americkou 

obchodní komorou a za podpory velkých korporací Chevron a Kcell vytvořil Fond první 

webový portál o CSR v Kazachstánu (www.csrkz.org), který je jediným informačním 

zdrojem o společenské odpovědnosti firem v RK.  

 Důleţitým aktérem propagace CSR v Kazachstánu je Fórum Podnikatelů 

Kazachstánu (FPK), které vzniklo v roce 1992 pod záštitou Svazu mládeţe, s cílem 

podpory rozvoje podnikání v zemi. V současné době FPK aktivně spolupracuje se státem, 

NNO a mezinárodními organizacemi, podílí na tvorbě legislativy a lobuje za zájmy svých 

členů. S cílem šíření znalosti o CSR v podnikatelském sektoru ve spolupráci 

s mezinárodními organizacemi a státem pořádá FKP konference
66

 a semináře jak pro 

odbornou tak i širokou veřejnost
67

. V roce 2009 ve spolupráci s UNDP realizoval FPK 

rozsáhlý výzkum s cílem zjištění současného stavu a perspektiv dalšího vývoje CSR 

v Kazachstánu
68

. 

 V této souvislosti je také třeba zmínit Občanskou alianci Kazachstánu, která 

v posledních letech také realizovala řadu seminářů s cílem propagace konceptu CSR 

zejména mezi zastupiteli medií
69

.  

 Je třeba ale poznamenat, ţe podle mínění kazašských podniků není role NNO 

v propagací CSR podstatná. Za mnohem vlivnější povaţují média, která ale v tom nejsou 

dost aktivní. Jedním z důvodů je především nedostatečná obeznámenost s tímto konceptem 

(UNDP, FPK, 2009).  

 Problematika CSR nabývá stále většího významu mezi akademickou veřejností. 

V roce 2010 na půdě Kazašsko-Britské Technické Univerzity byl realizován výzkum 

s cílem zjištění postojů byznysu a různých skupin stakeholderů k existujícímu stavu CSR 

v podnikatelském sektoru Kazachstánu
70

.  
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 Společenská odpovědnost firem zatím není vyučována na vysokých školách. Této 

problematice se hlavně věnují na kurzech ekologie,  business etiky a marketingu. V rámci 

Koncepce přechodu Kazachstánu k trvale udržitelnému rozvoji do roku 2024 se 

vypracovávají programy ekologického vzdělání, které zatím nejsou součástí školního 

kurikula. Vzdělávací funkcí v oblasti ekologie také vykonávají místní a zahraniční 

neziskové organizace. Příkladem je společný projekt občanského sdruţení EkoObraz a 

britského The Field Study Council s názvem “EkoŠkola“. Cílem tohoto projektu je zvýšení 

povědomí o trvale udrţitelném rozvoji mezi ţáky základních a středních škol a sníţení 

negativního dopadu škol na ţivotní prostředí
71

.  

 Podle široké veřejnosti spočívá CSR hlavně v účasti podniků na rozvoji místních 

komunit, coţ je ale motivováno maximalizací zisku a moţností přitáhnout pozornost 

novinářů (UNDP, FPK, 2009).  

 Kazašský byznys je relativně dobře obeznámen s konceptem CSR. Tato úroveň 

obeznámenosti však není dostatečná pro široké zapojení CSR do firemní strategie (UNDP, 

2009). Míra implementace CSR firmami v Kazachstánu je stejně jako ve většině případů 

jiných zemí podmíněna velikostí podniku. Jako další důleţitý faktor lze uvést i formu 

vlastnictví podniku, coţ znamená, jestli jde o státní firmu, místní soukromou firmu nebo o 

firmu se zahraničním kapitálem (spojení místního a zahraničního kapitálu nebo pobočku 

zahraniční firmy). Tak, například, aktivity v oblasti CSR se nejčastěji realizují především 

velkými podniky zejména průmyslového sektoru vzhledem k největšímu podílu 

zahraničních investicí v tomto odvětví ekonomiky (UNDP, FPK, 2009). V této souvislosti 

lze nízkou obeznámenost malých podniků Kazachstánu o CSR vysvětlit také tím, ţe mají 

velmi omezený přístup k informací o CSR, která se dostává prostřednictvím spolupráce se 

zahraničním kapitálem, mezinárodními fondy a také i účastí na relevantních konferencích a 

poradách.  

 Nízká míra implementace CSR kazachstánskými SMEs podmiňuje i velmi nízký 

počet organizací, které poskytují poradenské sluţby v této oblasti. V této souvislosti lze 

uvést příklad pobočky nadnárodní poradenské společnosti Ernst&Young (EY), která 

působí v Kazachstánu, ve městě Almaty. Obecně EY zahrnuje do své činnosti poradenství 

v oblasti corporate governance, ale z důvodu velmi nízké poptávky ze strany podniků 
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v Kazachstánu, nejsou tyto sluţby poskytovány v této zemi. Poradenstvím v CSR po 

celému SNS se zabývá jediné oddělení EY, které se nachází v Moskvě
72

.  

 Za prioritní oblast CSR v Kazachstánu není povaţováno dárcovství nebo sponzorství, 

jako nejčastěji vyuţívané formy společenské odpovědnosti, ale péče o zaměstnance 

(například, zavedení sociálních programů, rozvoj a školení pracovníků apod.) 

(Zharkynbajeva, 2009; UNDP, 2009). Jak poznamenal předseda představenstva penzijního 

fondu velké finanční skupiny v Kazachstánu při osobním interview
73

, je v RK oblastí, 

kterou je třeba zlepšovat a kde by se měly uplatňovat principy CSR, v první řadě oblast 

zaměstnanecké politiky. Velmi často dochází k porušení pracovního zákonodárství ze 

strany zaměstnavatelů, například, zadrţení nebo nevyplacení mezd, neodpočítávání 

penzijních příspěvků, nebezpečné pracovní podmínky a pod. Ve všem převaţují osobní 

zájmy vlastníků. Tak například, pokud stavební firma bude současně muset vyplácet mzdy 

a nakoupit cement, nejspíše nakoupí cement a bude dále ve stavbě pokračovat. Výplata 

mezd bude odloţena. Vzhledem k nedodrţování zákonů a jiným faktorům je otázka 

transparentnosti podniků v Kazachstánu, především místních, velmi problematická.   

 Realizace společenské odpovědnosti firem v podmínkách rozvíjející ekonomiky není 

něčím přirozeným. Otázka přeţití a snaha vytvořit co největší kapitál jsou v takovém 

případě rozhodujícími faktory podnikání. Samotné podnikání na současném stadiu 

vývoje Kazachstánu není snadný úkol. Úspěšné podniky velmi často podléhají vydírání ze 

strany státu, coţ je nutí ukrývat své skutečné příjmy. V takovém případě by je pravidelné 

poskytování finanční podpory místním komunitám vystavovalo tomuto nebezpečí
74

. 

Z pohledu právního řadu Kazachstánu lze soudit, ţe stát skoro ţádným způsobem 

nepodporuje praktiku CSR, zasahuje do trţních vztahů a omezuje zahraniční investory, 

jichţ znalosti a dovednosti v oblasti CSR jsou pro Kazachstán zásadní
75

.  

 Nelze dokonce ani mluvit o plnohodnotném partnerství mezi veřejným a soukromým 

sektorem v otázkách CSR, které má spíše dobrovolně-donucovací charakter. Státní 

instituce, zejména orgány místní samosprávy, donucují podniky dávat peníze na jimi 
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určený projekt. Transparentnost takových projektů je velmi nízká a často nepřináší 

očekávaný přínos místním komunitám. Organizace občanské společnosti většinou nemají 

dostup k potřebné dokumentací, coţ komplikuje kontrolu z jejich strany. Často také 

dochází k tomu, ţe  prostředky podniků na sociální projekty mohou být neformální platbou 

orgánům místní samosprávy za to, ţe budou ignorovat porušování pracovního a 

ekologického zákonodárství
76

.   

 

4.3. CSR V ROPNÉM A PLYNOVÉM SEKTORU KAZACHSTÁNU 

  

 V této části bych se chtěla podrobněji podívat na situaci společenské odpovědnosti 

firem v podnicích ropného a plynového sektoru, které působí v Západním Kazachstánu, 

hlavně v Mangystauské a Atyrauské oblastech. Jak jiţ bylo naznačeno v těchto oblastech 

probíhá největší těţba ropy a plynu v zemi. Nejvyšší HDP spolu s nejvyšší úrovní chudoby 

Západního Kazachstánu ve srovnání s ostatními regiony svědčí o nízké efektivitě 

mechanismů distribuce příjmu od vyuţívání přírodních zdrojů tohoto regionu jeho 

obyvatelstvu. Existují značné rozdíly v úrovni ţivota na venkově a ve městech.
77

 K takové 

situací dochází po celé zemi. Na příkladě Západního Kazachstánu je to vidět velmi ostře. 

 

Prokletí přírodních zdrojů  

 Země nejvíce bohaté na nerostné a přírodní suroviny paradoxně patři k těm 

nejchudším. Kvůli tomu se mluví o kuriózním fenoménu, který ekonomové nazývají 

prokletí přírodních zdrojů nebo paradox hojnosti. Tento jev naznačuje, ţe bohatství 

vytvořené těţbou nerostů často brání ekonomickému růstu zemí (Gulbrandsen, Moe, 

2005). To se vysvětluje tzv. “holandskou nemocí”, coţ znamená, ţe příliv peněz z ropy 

vede ke zhodnocování měny a tím oslabuje jiné odvětví ekonomiky, například, 

zpracovatelský průmysl, zemědělství apod. Obrovské příjmy z přírodních zdrojů velmi 

často vytváří podmínky pro chování ryze orientovaného na rentu a rozsáhlou korupci. 

V takovém systému se většina surovinového bohatství distribuuje mezi elitní vrstvy místo 

jeho vyuţití na sociální investice a vytvoření nového kapitálu. Tyto faktory ještě více 
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prohlubují sociální nerovnost a oslabují institucionální vývoj. Přírodní bohatství tak často 

vytváří bohaté země obydlené chudými lidmi, s nízkou vzdělaností obyvatelstva, s 

vysokou mírou korupce a nejméně funkčním státním aparátem
78

. 

 Mezi další negativní vlivy bohatství přírodních zdrojů na společnost se povaţuje i to, 

ţe zdroje ropy prodluţují dobu trvání autoritářských reţimů. Kvůli tomu je v takových 

zemích menší pokrok směrem k demokracii. Příkladem jsou zejména země Blízkého 

Východu a Severní Afriky. Mimo jiné v nedemokratických zemích s bohatými přírodními 

zdroji se také pozorují vysoké výdaje na armádu. Toto lze vysvětlit tím, ţe vládnoucí reţim 

má kvůli příjmům z ropy silnou motivaci k tomu, aby se udrţel u moci, a hlavním 

nástrojem, který k tomu pouţívá, je zastrašování za pomoci silné armády
79

.  

 Autoritářské reţimy v zemích, které nedisponují ropným bohatstvím, mohou být 

snadněji svrţeny, jak to například bylo v Kyrgyzstánu. V této zemi jen za dobu pěti let byli 

svrţeni dva prezidenti, v roce 2005 a 2010. Oproti tomu autoritářské reţimy bohaté ropou 

jsou mnohem stabilnější díky trvalému zdroji příjmů. Ropnému bohatství tak odpovídá 

stabilnější politický reţim
80

. 

 Avšak jsou i příklady demokratických zemi, ve kterých významný nález ropy neměl 

negativní vliv na společnost. Takovou zemí je Norsko, které i přes těţbu ropy je stále 

povaţováno za jednu z nejstabilnějších demokracií na světě
81

.  

 Velké přírodní bohatství má být poţehnáním, nikoliv prokletím. Jednou z cest 

překonání tohoto prokletí je transparentnost řízení přírodních zdrojů. Dokud smlouvy o 

ropě zůstávají utajeny, občané nemají moţnost objektivně posoudit prospěšnost těchto 

smluv a správnost rozhodování zodpovědných úředníků.  

  V Kazachstánu smlouvy o ropě a plynu patři do občanského právního řádu a nejsou 

dostupné široké veřejnosti. Oproti tomu v jiných zemích, například, v Ázerbajdţánu, 

takové smlouvy schvaluje parlament jako jiné legislativní nástroje, které se stávají součástí 

právního řadu zemí
82

. 

Významnou úlohu ve zvyšování transparentnosti v ropném a plynovém sektoru mají 

místní neziskové organizace. V této souvislosti lze zmínit společný projekt NNO 
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Kazachstánu za podpory UNDEF pod názvem Ropné příjmy pod kontrolu společnosti. 

Koalice proti chudobě, které probíhaly v rocích 2008-2010. V rámci tohoto projektu se 

sestavoval ţebříček podniků na základě indexu udrţitelného rozvoje, realizovaly se 

výzkumy v oblasti ropného sektoru, hodnotily se realizované sociální programy apod. Tyto 

NNO aktivně spolupracovaly s místní samosprávou, poskytovaly školení a pořádaly 

semináře v různých oblastech Kazachstánu
83

. Další iniciativou je projekt Fondu Sorose 

Kazakhstan Revenue Watch, který se věnuje výzkumu efektivity sociálních projektů 

těţebních společnosti v Kazachstánu
84

.  

Důleţitým zdrojem podpory místních NNO jsou mezinárodní iniciativy jako World 

Bank Extractive Industries Review Management Response, IFC Disclosure and Safeguard 

Policy, Extractive Industries Transparency Initiatives (EITI) apod. V současné době je 

Kazachstán kandidátskou zemi pro vstup do EITI.  

 

Kdo těží kazachstánskou ropu? 

V Kazachstánu realizují průzkum ropných loţisek a těţbu ropy a plynu největší 

světové ropné a plynové společnosti, jako, například, ExxonMobil Corporation, Royal 

Dutch Shell, Chevron Corporation apod.  

Tyto největší světové společnosti také vytvářejí smíšené podniky spolu s místními 

společnostmi, jako například, Tengizchevroil, jejíţ vlastníky jsou americké Chevron a 

ExxonMobil, kazašský KazMunaiGaz a ruský LukOil. Kromě toho v Kazachstánu také 

působí místní soukromé těţební podniky, jichţ podíl na celkově těţbě ropy v zemi je ve 

srovnání s nadnárodními společnostmi mnohem menší.   

KazMunaiGaz a.s. (KMG) je národní ropnou společností, která má ve srovnání 

s dalšími místními velkými podniky, největší podíl na těţbě ropy a plynu a výhradní 

postavení při vykoupení podílu na ropných a plynových projektech. KMG vznikla v roce 

2002 fúzí dvou společnosti KazakhOil a Oil&Gas Transportation. V současné době má pět 

dceřiných organizací, podíl v devíti smíšených podnicích a přes třicet afilovaných podniků.  
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http://www.integrity.kz/, Projekt Ropné příjmy pod kontrolu společnosti. Koalice proti chudobě 

[20.6.2011]; 
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 www.krw.kz, Projekt Fondu Soros Kazakhstan Revenue Watch [cit.dne 20.6.2011]. 
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Jediným akcionářem této společnosti je Národní Fond blahobytu Kazachstánu “Samruk-

Kazyna“. 
85

 

 

V následujícím grafu jsou uvedeny údaje o těţbě ropy v Kazachstánu za rok 2010. 

Podle toho lze vidět, jaké ropné podniky mají největší podíl v těţebním sektoru této země. 

 

Graf 3 

Těžba ropy v Kazachstánu v roce 2010
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Zdroj: na základě projevu ředitele KazMunaiGazu a.s. Kairgeldy Kabyldina  

na konferenci v Astaně
86

. 

Ve většině zemí s bohatými přírodními zdroji mají největší podíl na těţbě ropy a plynu 

národní podniky
87

. Stejná situace je i v Kazachstánu, kde největší podíl na těţbě za rok 

2010 má KazMunaiGaz a.s.   

 Největší ropná loţiska Kazachstánu se nacházejí v Západním regionu země, kde, jak 

jiţ bylo naznačeno, je největší úroveň chudoby místního obyvatelstva, zejména na 

venkově. Tak například v loţisku Kašagan se těţí 73% ropy celé země
88

. Vzhledem 

k tomuto bohatství by na kaţdého obyvatele tohoto regionu mělo být utraceno přes 35.000 

dolarů ročně.  Navzdory tomu se v ropných oblastech stále zhoršuje ekologie a 
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 www.kmg.kz, KazMunaiGaz a.s. [cit.dne 20.6.2011]. 
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 http://www.energyland.info/news-print-40927, Informační Portál [cit.dne 20.6.2011]; 
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 Oddělení Republiky Kazachstán pro výzkum v oblasti ekonomiky a podnikání, 2010; 
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 Oddělení Republiky Kazachstán pro výzkum v oblasti ekonomiky a podnikání, 2010; 
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infrastruktura, je tam největší míra nemocnosti ve srovnání s ostatními regiony země, nízká 

úroveň vzdělanosti obyvatelstva a zaostalé soukromé podnikání
89

.   

 

 V dalších grafech
90

 bych chtěla uvést jaké podniky (z jakých zemí) v současné době 

působí na těchto největších ropných loţiscích země. 

                        Graf 4 
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Zdroj: Ministerstvo ropy a plynu Republiky Kazachstán.  

Vlastní vypočet. 
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Zdroj: Ministerstvo ropy a plynu Republiky Kazachstán. 

Vlastní vypočet. 
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 Dokumentární film Peníze mizí v písku (2008). Program Fondu Soros- Kazakhstan Revenue Watch (od 

roku 2004). 
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 Grafy jsou autorkou zpracovány na základě údajů Ministerstva ropy a plynu Republiky Kazachstán. 
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Graf 6 
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                           Zdroj: Ministerstvo ropy a plynu Republiky Kazachstán. 

Vlastní vypočet. 

 

Čtvrtým největším ropovým loţiskem je Uzeň, jehoţ těţbou se zabývá jenom 

KazMunaiGaz a.s.  

 Jak jiţ bylo naznačeno, ropa a další přírodní zdroje nevytvářejí sami o sobě pracovní 

příleţitosti a často vytlačí ostatní hospodářské sektory. Stejně jako ve většině zemí 

s dominantním postavením těţebního sektoru, jsou příjmy ve zpracovatelském sektoru 

Kazachstánu mnohem menší neţ v těţebním.  Při tom podíl zaměstnaných v těţebním 

průmyslu v celé zemi je jenom 2,5% z celkového počtu zaměstnaných lidí
91

. Navzdory 

všeobecnému zavedení technik bezpečnosti se pozoruje vysoká míra úrazovosti při 

vykonávání práce v průmyslovém sektoru
92

.  

 

Neefektivní CSR těžebních společností  

 Vzhledem ke své činnosti věnují těţební společnosti obvykle největší pozornost 

problematice ochrany ţivotního prostředí, ochrany zdraví zaměstnanců a místního 

obyvatelstva a také sociálnímu rozvoji regionu. Vysoká úroveň sociální nerovnosti a 

chudoby v Západním Kazachstánu je skutečnou výzvou pro zahraniční a místní podniky, 

které působí v tomto regionu. 
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 Oddělení Republiky Kazachstán pro výzkum v oblasti ekonomiky a podnikání, 2010; 
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 Tamtéţ. 
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  V této části bych se chtěla krátce podívat na to, jakým způsobem místní a zahraniční 

těţební společnosti Západního Kazachstánu podílí na rozvoji místních komunit a přispívají 

k překonání tzv. paradoxu hojnosti v tomto regionu. Podle vysokého podílu západních 

těţebních společnosti lze očekávat, ţe by měly do značné míry implementovat CSR 

v rámci své činnosti a přispívat k rozvoji prostředí kolem sebe. 

 Společenská odpovědnost firem nadnárodních těţebních společností je vymezená 

jako důleţitá součást jejích firemní strategie. Kromě toho sociálně odpovědné chování ve 

všech zemích, kde tyto podniky působí, je často podmíněno zákonem jejich státu, jako je 

tomu  například v případě Velké Britanie. 

 Nadnárodní společnosti a zahraniční investoři Kazachstánu si uvědomují, ţe stabilita 

jejich byznysu je podmíněná stavem společnosti, v níţ operují, a proto ţe je třeba do této 

společnosti investovat. Je také třeba brát v úvahu, ţe míra implementace CSR zahraničními 

těţebními společnostmi je také podmíněna jejích podílem na kazachstánské těţbě. Sociální 

projekty v podmínkách Kazachstánu také vycházejí z preferencí státních orgánů 

(Gulbrandsen, Moe, 2005). 

 Za deset let účasti těţebních podniků na rozvoji sociální infrastruktury Kazachstánu, 

na tyto účely z jejich rozpočtu bylo utraceno přes půl miliardy dolarů, coţ je 0.5%  HDP 

země
93

. Stát ve spolupráci s těţebními podniky kaţdoročně sestavuje plán s cílem zlepšit 

ţivotní podmínky v ropných oblastech.  Tak, například, v Atyrauské oblasti společnost 

Agip kaţdoročně věnuje 12 mil. dolarů na financování sociálních projektů. Smíšený 

podnik Tengizchevroil a konsorcium ropných společností Karačaganak Petrolium 

Operating B.V. (British Gas, Eni, Chevron a Lukoil), spolu věnují přes 20 mil. dolarů na 

rozvoj regionu, v němţ operují
94

.  KazMunaiGaz a.s. za tímto účelem kaţdoročně věnuje 9 

mln. v Mangystauské a Atyrauské oblastech
95

 

  Navzdory tomu zůstávají stálé rostoucí chudoba a sociální rozštěpení v Západním 

Kazachstánu skutečnou výzvou. Do popředí vystupuje problém špatné distribuce ropných 

peněz. Tak například v roce 2010 ve městě Ţanauzeň (Mangystauská oblast) údajně 
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 Dokumentární film Peníze mizí v písku (2008). Program Fondu Soros- Kazakhstan Revenue Watch (od 

roku 2004); 
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 http://www.kazpravda.kz/c/1295996311, noviny Kazahstanskaja Pravda [cit.dne 21.6.2011]. 
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 www.kmg.kz, KazMunaiGaz a.s. [cit.dne 21.6.2011]. 
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utratily těţební společnosti více neţ 10 mld. tenge na rozvoj sociální infrastruktury. 

Obyvatelé tohoto města si ale nevšimli nějaké změny
96

. 

 Větším “prokletím“ ropných oblasti však není zaostalá sociální infrastruktura, ale 

újma na zdraví v důsledku těţební činnosti. Navzdory utraceným milionům dolarů na 

rekonstrukcí nemocnic a infrastruktury, převaţuje v Západním Kazachstánu stále nízká 

úroveň porodnosti a vysoká míra úmrtnosti dětí (Ţandosová, 2010). Podle lékařů 

soukromých nemocnic, neřeší existence zdravotnických zařízení hlavní problém. Je 

potřeba, aby ropné peníze byly utráceny na komplexní opatření, která budou směřovat ke 

zlepšení nepříznivé ekologické situace. Podle místní NNO „Kaspij Tabihaty“se škoda na 

ţivotním prostředí způsobená činností těţebních společnosti řeší prostřednictvím placení 

pokut, coţ nikdy nenahradí ekologii regionu, zdraví zaměstnanců a obyvatelstva
97

. Tak 

v roce 2010 Agip, Tengizchevroil, Karačaganak Petroleum Operating zaplatily pokutu ve 

výší 68 mil. dolarů za způsobení škody ţivotnímu prostředí
98

. Údaje o způsobené škodě se 

neuvádějí.  

 Těţební společnosti také utrácejí miliony dolarů na sféru vzdělávání v regionu 

Západního Kazachstánu (například, stavba škol, nakoupení školního příslušenství apod.). 

Nehledě na to se kvalita vzdělání zhoršuje s kaţdým rokem. Jak jiţ bylo řečeno, v realizací 

sociálních projektů spolupracují podniky s orgány místní samosprávy, coţ znamená, ţe 

veškeré peníze procházejí přes úředníky. Nedostatečná transparentnost takových transakcí 

a korupce ve státních orgánech nezaručuje účelové vyuţití těchto peněz. Výsledky jsou 

očividné
99

.  

 Netransparentní je také proces stavby sociálních objektů (například, sportovní centra, 

rekreační střediska apod.) na objednávku státu. Tento proces vůbec nepodléhá kontrole ze 

strany občanské společnosti. Veškeré snahy místních NNO monitorovat ceny takových 

objektů a jejích sociální efektivitu většinou naráţí na překáţky, jak ze strany orgánů místní 

samosprávy, tak i ze strany samotných těţebních společnosti
100

.  
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 Dokumentární film Peníze mizí v písku (2008). Program Fondu Soros- Kazakhstan Revenue Watch (od 

roku 2004). 
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 Dokumentární film Peníze mizí v písku (2008). Program Fondu Soros- Kazakhstan Revenue Watch (od 

roku 2004); 
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 Ve snaze hodnotit sociální projekty ropných společnosti, naráţejí místní NNO stále 

na nedostatek informací, kterou tyto společnosti většinou nejsou ochotné poskytnout. 

 Podle Kazakhstan Revenue Watch sledují stát a těţební společnosti v Kazachstánu 

společný cíl, který spočívá ve zvětšení výdajů na neefektivní sociální projekty, aby se 

vytvořil dojem, ţe ropné peníze přispívají ke zlepšení ţivotních podmínek obyvatelstva. 

Distribuce vysokých příjmů z těţby ropy je velmi neefektivní. Financování rozsáhlých 

sociálních projektů, jako například stavitelství sportovních středisek, je v podmínkách stále 

zvyšující se chudoby úplně zbytné
101

. 

 

 Podle západních odborníků přinese ropný dolar skutečný uţitek jenom tehdy, bude-li 

investován v obnovitelný kapitál, coţ je především ekologie a lidské zdroje. Příkladem 

dobrého investování je poskytování mikropůjček společností Lukoil začínajícím 

podnikatelům. Cílem tohoto projektu je podpora malého a středního byznysu
102

. 

 Zahraniční těţební společnosti také mají tendencí podílet se na sociálních projektech 

v oblasti vzdělání nebo na projektech, které směřují ke zvýšení povědomí společnosti nebo 

šíření znalostí. Jedním z příkladů je vzdělávací program iniciovaný ExxonMobil 

Corporation ve spolupráci s EFCA - S jistotou do budoucna. Tento projekt se zaměřoval na 

poskytnutí školení ţenám v Atyrauské oblasti, aby usnadnit jejich vstup na trh práce
103

. 

V roce 2009 iniciovala americká společnost Chevron ve spolupráci s UNICEF projekt, 

tykající se podpory osob HIV pozitivních nebo nemocných AIDS, jejichţ počet 

v Kazachstánu stále roste. Na podporu tohoto projektu společnost také pořádá kampaně 

(promítání dokumentárního filmu Naděje) s cílem zvýšení povědomí o této problematice a 

rozvoje tolerantnějšího postoje obyvatelstva k AIDS nemocným. Tento projekt probíhal 

nejen v Západním Kazachstánu, ale po celé zemi
104

. 
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 ExxonMobil a Chevron se také aktivně angaţují na zvýšení povědomí o společenské 

odpovědnosti firem prostřednictvím financování projektů (například webový portál 

csrkz.org) a soutěţí
105

, účasti na konferencích a poskytování školení
106

.  

 Na základě výše zmíněného lze říci, ţe implementace CSR zahraničními těţebními 

společnostmi v Západním Kazachstánu je spíše podmíněna institucionálním rámcem, 

v němţ operují, neţ jejich etickým přesvědčením a vnitřní kulturou. V podmínkách 

rozvíjející se ekonomiky Kazachstánu jde jenom o maximalizací zisku, jak v případě 

místních, tak i zahraničních těţebních společnosti. Politika CSR zahraničních podniků 

v mateřských zemích se kontrastně odlišuje od politiky CSR, kterou realizují 

v rozvíjejících se zemích. Nelze říct, ţe zahraniční společnosti úmyslně způsobují škody 

regionům, v nichţ působí. Stejně jako nelze říct, ţe západní společnosti chtějí přispět ke 

zlepšení ţivotních podmínek lidí, v místě jejích působení, ale není jim to dovoleno. Tyto 

společnosti sledují svůj prvotní cíl, který se spočívá ve vytváření zisku. V tom spolupracují 

se státem, od něhoţ závisí jejich činnost v této zemi. Splňují všechny poţadavky ze strany 

státních orgánů, čímţ usnadňují svoje podnikání. Zastupitelé zahraničních podniků 

přiznávají, ţe ropné bohatství v Kazachstánu se nešíří do společnosti, ale zůstává v rukou 

určitých vrstev. Také říkají, ţe nemůţou ukazovat kazašské vládě, jak nakládat s ropnými 

penězi: “Představte si, že bychom říkali prezidentu Nazarbajevovi, že se nám nelíbí, jak se 

nakládá s příjmy z ropy. To je zcela vyloučené!” – řekl ředitel jedné nadnárodní těţební 

společnosti (Gulbrandsen, Moe, 2005:62). 

 Na rozdíl od místních podniků se zahraniční těţební společnosti také snaţí přispívat 

k rozvoji společnosti prostřednictvím zvýšení povědomí, šíření znalostí a poskytování 

moţnosti začít podnikat (příklad společnosti Lukoil). Takové iniciativy neřeší akutní 

společenské problémy způsobené chudobou a zaostalostí ropných regionů z krátkodobého 

hlediska. Z dlouhodobé perspektivy ale můţou přispívat k rozvoji těchto komunit.  

 Co se tyče kazachstánských těţebních společnosti, například KazMunaiGaz a.s., 

realizuje podle informací na svých webových stránkách rozsáhlou činnost v rámci CSR, 

která je hlavně zaměřena na péči o vlastní zaměstnance, na podporu slabých vrstev 
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 Organizace a financování soutěţe pro kazachstánské novináře Nejlepší CSR příběh ve spolupráci s EFCA, 
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obyvatelstva ropných regionů země a na rozvoj infrastruktury. Navzdory tomu však 

statistické údaje o rozvoji Západního Kazachstánu ukazují na stále se zhoršující ukazatele 

o ţivotních podmínkách obyvatelstva.  

 Menší místní těţební podniky se zabývají CSR jen zčásti a většinou jsou k tomu 

donucené místní samosprávou. Malý zájem o sociálně odpovědné aktivity také vysvětlují 

absencí stimulu ze strany státu (ţádné úlevy), nízkou efektivitou těchto aktivit a vysokými 

poţadavky místních samospráv (UNDP, APK, 2009). 

 Zásahy a kontrola státu, korupce ve státních orgánech, netransparentní řízení příjmů 

z přírodních zdrojů, absence sociálního dialogu mezi státem, těţebními společnostmi a 

občanským sektorem, to vše způsobuje nízkou efektivitu vyuţití národního bohatství a 

překáţí jeho rovnoměrnému šíření do místních komunit. Vzhledem k tomu je společenská 

odpovědnost těţebních podniků spíše neefektivním sponzorstvím neţ účelnou podporou 

rozvoje prostředí, v němţ operují. 

 Důvěra a transparentnost jsou nezbytné pro úspěšné spolupůsobení státních orgánů, 

těţebních společnosti a občanského sektoru. Překonání paradoxu ropné chudoby je moţné 

jen tehdy, pokud kaţdý ze třech sektorů bude splňovat svou funkci a nebude zbytečně 

zasahovat do činnosti jiných sektorů nebo je potlačovat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
90 

5. KOMPARACE SOUČASNÉHO STAVU CSR V KAZACHSTÁNU A 

V ZEMÍCH EU  

 

 V této kapitole bych chtěla porovnat současný stav CSR v Kazachstánu se stavem v 

České republice, Německu a Velké Británii. V komparaci budu vycházet z následujících 

kritérii:  

 historické předpoklady pro rozvoj CSR; 

 právní prostředí: veřejné politiky podporující rozvoj CSR (existující zákony, 

například, v oblasti ochrany ţivotního prostředí, práce apod.), ad hoc politiky 

(například, akční plány v oblasti CSR a CSR strategie), orgány přímo věnující CSR 

apod.; 

 propagace konceptu a šíření znalosti o CSR (například, fóra, konference, výzkumy, 

zavedení veřejných ocenění, vyučování CSR ve školách apod.) ze strany státu, ze 

strany NNO (podnikatelská sdruţení a jiné), ze strany médií, povědomí široké 

veřejnosti o konceptu;  

 společensky odpovědné investování;  

 CSR v malých a středních podnicích.  

 

 Při uvaţování o CSR v evropských zemích, je třeba brát v úvahu role vlády EU, která 

významně přispívá k rozvoji tohoto konceptu prostřednictvím celé řady veřejných politik, 

strategií, přijetí standardů, podpory institucí, které se zabývají problematikou společenské 

odpovědnosti firem a trvalé udrţitelného rozvoje apod. Harmonizace legislativy členských 

států s legislativou EU do značné míry podporuje rozvoj CSR v jednotlivých zemích. 

Z tohoto úhlu pohledu rozvoj tohoto konceptu v Kazachstánu je zcela ponechán na státu.   

 

Historické předpoklady pro rozvoj CSR 

 Nicméně míra rozvoje CSR je především podmíněna historickým vývojem 

jednotlivých zemí. Tak, například, v průběhu průmyslové revoluce ve Velké Británií 

dochází k rychlému rozvoji podnikání a zvýšení role podnikatelů v poskytování veřejných 

sociálních sluţeb (VSS). Krize řízení společnosti státem (societal governance crisis) 

v rocích 1970-1980, v průběhu které došlo k úpadku celkového rozvoje společnosti, se 

stala kritickým bodem pro vznik explicitního modelu společenské odpovědnosti byznysu. 
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V průběhu tohoto historického vývoje vztahy mezi státem a podnikatelským sektorem se 

zakládaly na spoluprácí.  

 Naproti tomu účast podnikatelského sektoru v Německu na ţivotě společnosti 

probíhala v rámci tradičního korporativistického typu kooperace zájmových skupin se 

státem, nikoliv v mezisektorové spolupráci. 

 V případě České Republiky jde o rozvinuté podnikání v době první republiky, která 

se vyznačovala určitými prvky dnešního konceptu CSR. Tento rozvoj byl však přerušen 

s nástupem socialismu.  

 Na rozdíl od těchto zemí, byznys v Kazachstánu má mnohem kratší historií a 

nevyznačuje se skoro ţádnými historickými předpoklady, které by přispívaly k lepšímu 

uplatňování společenské odpovědnosti firem dnes. S ohledem na komunistické pozadí je 

spíše třeba uvaţovat o faktorech, které pro současný rozvoj CSR vytváří překáţky. 

V tomto ohledu je situace Kazachstánu a ČR velmi podobná. Odlišnosti je, ţe společenská 

odpovědnost je v Kazachstánu zcela novým jevem, který přichází “zvenku“. V případě ČR 

jde o tradici, která uţ jednou byla součástí českého podnikání.  

 

Právní prostředí  

 Právní prostředí Kazachstánu je pro implementaci CSR nejméně příznivé. Navzdory 

tomu, ţe společenská odpovědnost je vymezena jako prioritní oblast v Strategii vstupu 

Kazachstánu do padesáti nejvíce konkurence schopných zemí, ve srovnání s evropskými 

státy nestimuluje právní řád této zemi skoro ţádným způsobem implementací CSR.  

 Je to především vidět na daňovém systému Kazachstánu, který nabízí velmi skromné 

daňové úlevy za dobročinné aktivity podniků. Na opačné straně stoji široká škála daňových 

úlev ve Velké Británií, které zohledňují rozmanité formy firemního dárcovství a firemního 

dobrovolnictví. 

 V oblasti pracovní politiky jde v Kazachstánu v souvislosti s CSR především o 

základní povinnosti zaměstnavatelů, vytvářet bezpečné pracovní podmínky a poskytovat 

svým zaměstnancům školení. Naproti tomu se zaměstnanecké politiky v Německu 

(Teamwork for Germany) zaměřují na poskytování finanční podpory dlouhodobě 

nezaměstnaným lidem, zdravotně znevýhodněným apod., a na vytvoření podmínek pro 

jejích pracovní integraci. 
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 Environmentální politiky jsou mnohem propracovanější ve vybraných zemích EU ve 

srovnání s Kazachstánem, zejména co se týče standardů výroby. Nehledě na to, ţe 

ekologické poţadavky Kazachstánu jsou k těţebním společnostem velmi striktní, jejich 

porušování se velmi efektivně řeší ukládáním pokut. Pro bohaté ropné společnosti tyto 

sankční náklady většinou nejsou podstatné.  

 Stejně jako v Německu nebo České republice není reportování CSR v Kazachstánu 

podmíněno zákonem. Avšak v těchto zemích Evropy existují jiné nástroje stimulování 

podniku takové zprávy vydávat. Příkladem je Národní cena kvality (účast je podmíněná 

vydáváním CSR reportů) v ČR nebo hodnocení zpráv o CSR Ministerstvem práce a 

sociálních věci v Německu. Na rozdíl od těchto zemí právní řad Velké Británií přímo 

vyţaduje, aby firmy pravidelně reportovaly svou činnost v rámci CSR (Companies Act). 

 Na rozdíl od Velké Britanii a ČR, Německo také zavedlo Akční plán CSR. V případě 

VB absence akčního plánu neznamená niţší úroveň. Na současné etapě rozvoje CSR 

v Kazachstánu je o tom příliš brzo uvaţovat.  

 V Kazachstánu stejně jako v ČR a Německu neexistuje státní orgán, který by se 

vyloţeně zabýval problematikou CSR. Agenda CSR v těchto zemích spadá do kompetencí 

ministerstev, které regulují ochranu ţivotního prostředí, práce a sociálních věci, průmysl a 

obchod. Ve Velké Británií spadá agenda CSR pod Oddělení pro podnikání, inovace a 

dovednosti, které vydává zprávy o CSR a podává přehled o vládních politikách a 

prioritních oblastech v této oblasti.  

    V kaţdé z vybraných zemí EU existuje na rozdíl od Kazachstánu orgán, který se 

vyloţeně věnuje otázkám trvale udrţitelného rozvoje (Rada pro udrţitelný rozvoj). K této 

problematice rozpracovaly německá a britská vláda také státní strategie. Oproti tomu, této 

problematice se v Kazachstánu zatím věnuje jenom koncepce přechodu země k trvale 

udrţitelnému rozvoji.  

 

Propagace konceptu a šíření znalosti o CSR 

 Ve srovnání s vybranými evropskými zeměmi, lze říct, ţe stát v Kazachstánu 

vynakládá dostatečné úsilí s cílem propagace CSR a šíření znalosti o tomto konceptu. Tak, 

na popud státu v Kazachstánu, stejné jako ve Velké Británií nebo Německu byly pořádány 

konference, fóra, kulaté stoly apod. O problematice CSR se také pravidelně zmiňuje 
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Prezident Kazachstánu N. Nazarbajev ve svých projevech. Lze dokonce i říci, ţe v tomto 

bodě je Kazachstán o krok vpředu ve srovnání s ČR.  

 Za podpory státu, byly také v Kazachstánu, zavedeny veřejná ocenění sociálně 

odpovědných firem a zaměstnavatelů (“Paryz“, „Senim“), jako ve Velké Británií („Awards 

for Excellence“) nebo Německu („Freedom and Responsibility“).  

 Výzkumy v oblasti CSR se ve Velké Británií pravidelně realizují většinou ve 

spolupráci státu, podnikatelského sektoru a NNO. Oproti tomu v Kazachstánu a České 

republice tuto funkcí plní podnikatelská sdruţení nejčastěji ve spolupráci s mezinárodními 

organizacemi.  

 Organizace občanské společnosti hrají mnohem menší roli v šíření znalosti o CSR 

v Kazachstánu ve srovnání s ČR, Německem a Velkou Británií. Důvodem je velmi slabé 

postavení občanské společnosti (OS) v zemi jako pozůstatek komunistické minulosti. 

Oproti případu ČR nemá OS v Kazachstánu minulost, kdy byla na vrcholu, jako česká OS 

v době první republiky.  

 Role kazachstánských médií v šíření znalosti o CSR je malá z důvodu nedostatečné 

obeznámenosti s tímto konceptem ve společnosti. Stejně jako v České republice se k 

sociálně odpovědnému chování podniků v Kazachstánu staví s určitou mírou nedůvěry a 

skepticismu. Oproti tomu britská veřejnost je mnohem lépe obeznámená s CSR. Tomu 

napomáhají i britská media, která jsou méně kritická vůči činnosti CSR v podnicích a 

věnují těmto otázkám stále více pozornosti.  

 

Společensky odpovědné investování (SRI) 

 V současné době není v Kazachstánu, stejně jako v ČR, právně vymezen poţadavek 

nebo poskytnuty úlevy pro investování s ohledem na sociální, environmentální a etická 

hlediska. Oproti tomu Německo upřednostňuje investování s ohledem na tyto faktory. 

Naproti tomu právní řád Velké Británie přímo vyţaduje, aby penzijní fondy alokovaly své 

investice do sociálně a ekologicky příjemných projektů. Kromě toho na podporu SRI také 

poskytuje i určité úlevy, jako například, community investment tax relief. S cílem 

propagace a zvýšení povědomí o SRI, v Německu a Velké Británie se také realizují 

rozmanité kampaně. 
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CSR v malých a středních podnicích  

 Zavedení společenské odpovědnosti do SMEs je v současné době vyzvou pro 

všechny zmíněné země. Vzhledem k tomu, ţe míra implementace CSR v malých a 

středních podnicích je podmíněná moţnostmi těchto podniků, národní vlády evropských 

států zavádějí programy s cílem podpořit rozvoj malého a středního byznysu a tím usnadnit 

zapojení CSR, do jejích činnosti. Příkladem je Enterprise Strategy ve Velké Británií nebo 

Mikrokreditfonds v Německu.    

 V současné době není CSR součásti strategie kazachstánských SMEs, jednak kvůli 

nedostatečné obeznámenosti s tímto konceptem a nedostatku prostředků, ale také z důvodu  

absence stimulu a podpory ze strany státu. 
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6. ZÁVĚR 

 V současné době koncept společenské odpovědnosti firem je do značné míry 

podporován národními vládami evropských zemí. K tomu významně přispívají i aktivity 

EU, které rozvoj tohoto konceptu podporují řadou veřejných politik, strategií, zavedením 

standardů, vytvářením platforem pro otázky CSR, podporou organizací, které se zabývají 

problematikou společenské odpovědnosti a trvale udrţitelného rozvoje apod. Tak 

harmonizace legislativy členských států s legislativou EU přispívá k rozvoji CSR 

v jednotlivých zemích.  

 Rozvoj společenské odpovědnosti v evropských zemích je výrazně poháněn 

organizacemi občanské společnosti (OOS), zejména tam, kde stát je méně aktivní 

v propagaci tohoto konceptu. Jako příklad lze uvést Českou Republiku, kde šíření znalosti 

o CSR je záleţitostí OOS.  

  Rozvinutost CSR v jednotlivých zemích je především podmíněna historickým 

vývojem těchto zemí, který podmiňuje jejích současné společenské uspořádání a postavení 

jednotlivých sektorů-  státu, trhu a občanského sektoru.  Z toho vyplývá i existence 

sociálního dialogu mezi uvedenými sektory, jeţ je pro efektivní implementací CSR 

zásadní.  Tak, například, tradiční mezisektorová spolupráce ve Velké Británií podmiňuje 

její vedoucí postavení v uplatnění CSR v Evropě.  

 Vytváření podmínek a usilování o sociální dialog a spolupráci mezi jednotlivými 

sektory, je především funkcí státu. Tak německá vláda přispívá k rozvoji mezisektorové a 

interdisciplinární spolupráce prostřednictvím zavedení rozmanitých projektů, které zapojují 

podnikatele, neziskové organizace a další sociální aktéry do řešení společenských 

záleţitostí. 

 Rozvinutost CSR v Kazachstánu je stejně jako v evropských zemích podmíněna 

historickým vývojem, který určuje postavení jednotlivých sektorů ve společnosti. Tak, 

dvacetiletá existence Kazachstánu s komunistickou základnou nevyznačuje skoro ţádnými 

historickými předpoklady, které by přispívaly k lepšímu uplatňování společenské 

odpovědnosti firem dnes.  

 I kdyţ ekonomika Kazachstánu je povaţována za nejrychleji se rozvíjející ve 

srovnání s ostatními státy Střední Asie, trţní sektor této zemí naráţí na silnou kontrolu  a 

regulaci ze strany státu. Dochází i k vydírání ze strany státních úředníků, kterému velmi 
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často podléhají úspěšné podniky. Právní řad Kazachstánu také neposkytuje skoro ţádné 

stimuly k tomu, aby firmy uplatňovaly CSR.  

 Je také zřejmé, ţe realizace CSR je v Kazachstánu velmi sloţitá v rámci rozvíjející se 

ekonomiky. V takových podmínkách prvotní záleţitostí kazachstánského byznysu je přeţití 

a snaha vytvořit co největší kapitál.   

 Výhradní postavení státu a velmi slabé postavení občanské společnosti způsobuje 

v Kazachstánu absenci plnohodnotného sociálního dialogu a mezisektorové spolupráce. 

Dobrovolně-donucovací charakter partnerství státu a byznysu v otázkách CSR většinou 

nepřináší ţádoucí uţitek a spíše brání větší realizaci společensky odpovědného chování 

firem. 

 Tento institucionální rámec také nepřispívá k efektivní implementaci CSR 

zahraničními podniky, jak ukazuje situace v regionech Kazachstánu, které jsou nejbohatší 

ropou, ale s nejniţší úrovní ţivota. 

 Je zřejmé, ţe evropské státy jsou ve srovnání s Kazachstánem mnohem vyvinutější. 

V komparaci podle zvolených kritérií je vidět, ţe v současné etapě Kazachstán v otázkách 

společenské odpovědnosti ve srovnání s vybranými zeměmi EU výrazně zaostává. Proto 

není snadné vhodně aplikovat zkušenosti vyspělých evropských států na rozvíjející se 

Kazachstán. 

 Přesto se pokusím zformulovat několik návrhů k tomu, jaké zkušenosti v oblasti CSR 

z vybraných evropských zemí by mohly být aplikované na současnou situaci 

v Kazachstánu. 

 Na příkladě České Republiky je především vidět přínos neziskových organizací, 

které rozvoj CSR výrazně podporují. Příkladem je celorepublikové sdruţení Fórum Dárců  

(FD) nebo česká pobočka Business Leader„s Forum (BLF). V současné době není 

v Kazachstánu takové NNO, která by se přímo zabývala otázkami společenské 

odpovědnosti firem. Této problematice se věnuje Fórum Podnikatelů Kazachstánu (FPK), 

ale prvotním cílem tohoto fóra je především rozvoj podnikání. Vzhledem k existujícím 

výzvám pro byznys v Kazachstánu, se FPK věnuje otázkám CSR ve srovnání s FD jen 

zčásti. Myslím si, ţe vytvoření podobné organizace by bylo pro rozvoj CSR v Kazachstánu 

velkým přínosem. 

 Rozvinutost společenské odpovědnosti v Německu ve srovnání s ČR je mnohem 

blíţe CSR ve Velké Británii. Nicméně, co je povinné ve Velké Británii, je dosud na 
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dobrovolné bázi v Německu. Příkladem je reportování CSR nebo společensky odpovědné 

investování (SRI), které se v Německu upřednostňují, ale nejsou přímo nařízené zákonem. 

V podporu vydávaní CSR reportů na podnět vlády se provádějí hodnocení těchto zpráv a 

vytváří se ţebříček sociálně odpovědných firem. 

 Podle mého názoru vláda Kazachstánu by také mohla podobně stimulovat 

kazachstánské podniky aspoň občas vydávat zprávy o své činnosti v rámci CSR a 

upřednostňovat investování s ohledem nejen na ekologická, ale i sociální a etická hlediska. 

Důleţité je zachovávat dobrovolnost těchto aktivit. Podniky by nikdy neměly být nuceny 

něco vykonávat nad své moţnosti.  

 Na příkladě Velké Británie je podle mého názoru vhodně mluvit o role médií. Jak je 

známo, ve srovnání s ostatními zeměmi EU jsou britská media méně kritická vůči sociálně 

odpovědnému chování podniků a věnují této problematice hodně pozornosti. Jako příklad 

lze uvést sestavování ţebříčku firem podle CSR indexu novinami The Times. Prvotním 

cílem kazachstánských médií ve vztahu k CSR by také neměla být kritika a zveřejňování 

špatných příkladů, ale zdůrazňování úspěšných sociálních projektů a přínosu byznysu pro 

společnost. I kdyţ takových skutečně dobrých případů můţe být málo, je třeba o tom 

mluvit.  

 Zavedení větších daňových úlev by mělo být pro Kazachstán prioritou. Příklady 

evropských států (zejména Velké Británie) jasně ukazují, ţe je to nejlepším nástrojem pro 

stimulování zavedení CSR do firemních strategií. Tak například, podniky v Kazachstánu 

by mohly dostávat určité daňové výhody za zaměstnávání znevýhodněných osob, firemní 

dobrovolnictví (například, poskytnutí školení místním komunitám), zavedení standardů 

nad rámec zákona apod.    

 Aby společenská odpovědnost zahraničních těţebních společnosti v Kazachstánu, 

pro které je CSR důleţitou součásti firemní strategie, byla skutečně přínosná, je třeba 

vypracovat odpovídající legislativu. Tak by měly být zavedeny určité zákony, které by 

ochraňovaly práva soukromých investorů a omezovaly zásahy státu do rozvoje 

soukromých inovací.  

 Na příkladě vyspělých evropských zemí je také vidět, ţe státní opatření tykající se 

podpory rozvoje soukromého podnikání, například prostřednictvím zavedení podpůrných 

programů nebo poskytování mikro-úvěrů, je pro rozvoj CSR zásadní. Tato zkušenost by 

také mohla přispět k rozvoji CSR v Kazachstánu. 
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 Je však vidět, ţe největší brzdou pro rozvoj CSR v Kazachstánu je v současné době 

sám stát. Na jedné straně nelze podceňovat role státu v této zemi co se tyče propagace 

společenské odpovědnosti. Na druhou stranu lze říct, ţe stát nevytváří vhodný obecný 

rámec pro uplatnění CSR. Jedním z největších problémů je právě státní kontrola a zásahy 

do soukromého podnikání.   

 Jak jiţ bylo naznačeno míra uplatnění společenské odpovědnosti firem nezáleţí  

jenom na vůli byznysu, ale je podmíněna tím, do jaké míry jsou navzájem sladěny 

regulační účinky státu, trhu a občanského sektoru. Vzhledem k současné situaci 

v Kazachstánu je úspěšná implementace CSR v této zemí problematická.  
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v o.p.s. Neziskovky.cz, Praha, ČR v roce 2011. 
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Slovník důležitých pojmů 

 

Corporate Citizenship (CC) 

Koncept chování podniku jako odpovědného občana. Tento koncept naznačuje, ţe byznys 

je součástí komunity, coţ znamená, ţe by měl brát v úvahu okolí, v němţ operuje. Termín 

CC bývá většinou volně zaměňován se CSR (Trnková, 2005) 

Corporate Governance (CG) 

Vztahy mezi vedením firmy, její radou, akcionáři a ostatními dotčenými subjekty nebo 

způsob, jakým jsou dosahovány cíle dané firmy, struktura jejích orgánů a jak je plněn 

dohled nad její činností. CG je nezbytnou součástí CSR, kterou lze zařadit do ekonomické 

roviny CSR. Jedním z významných bodů těchto dvou konceptů  je zdůraznění role 

zainteresovaných stran, tzv. stakeholderů (OECD, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR). 

Princip trojího základu podnikání (triple-bottom-line) 

Fungování s ohledem na triple-bottom-line znamená, ţe se firma soustřeďuje nejen na 

ekonomický růst, ale i na environmentální a sociální aspekty své činnosti. Celkové chování 

firmy by mělo být měřeno na základě kombinovaného přispění k ekonomické prosperitě, 

environmentální kvalitě a společenskému kapitálu (Trnková, 2005). 

Společenská odpovědnost firem/Corporate social responsibility (SOF/CSR) 

„Dobrovolné integrování sociálních a ekologických hledisek do kaţdodenních firemních 

operací a interakcí se zainteresovanými stranami podniku nebo-li stakeholdery“ (EU, 

Zelená kniha 2001). 

Společensky odpovědné investování/socially responsible investment (SRI) 

„Investiční rozhodování, které kombinuje faktory finanční s faktory sociálními, 

environmentálními a etickými“ (Trnková, 2004). 

Stakeholdeří/zainteresované strany 

Za stakeholdery jsou označovány všechny osoby, instituce nebo organizace, které mají vliv 

na chod podniku nebo jsou činností podniku ovlivnění. V nejširším pojetí za stakeholdery 

se povaţují akcionáře, zaměstnance, obchodní partnery, zákazníky, dodavatele, zástupce 

státní správy a samosprávy, média, zájmové skupiny, odbory a mezinárodní organizace 

(Trnková, 2004). Aktivní spolupráce mezi podniky a stakeholdery má být podporována 

s cílem vytváření majetkových hodnot a pracovních míst, coţ vede k udrţitelností podniku 

(OECD, 2004).  

Trvale udržitelný rozvoj/sustainable development 

“trvale udrţitelný rozvoj je takový rozvoj, který zajistí potřeby současných generací, aniţ 

by bylo ohroţeno splnění potřeb generací příštích a aniţ by se to dělo na úkor jiných 

národů” (WCED, 1991). Původně tento koncept vztahoval jenom k ţivotnímu prostředí, 

ale v průběhu svého vývoje se rozšířil o sociální dimenze. 
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