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         1. Úvod 

 

Člověk je veliký tím, že pociťuje odpovědnost. Odpovědnost tak trochu za 

osud lidí, v dosahu své činnosti. (Antoine de Saint-Exupéry) 

Tématu společenské odpovědnosti firem je v poslední době věnován stále větší 

prostor v akademickém prostředí, v praxi velkých nadnárodních i menších 

místních podniků a také v médiích. Tento trend s sebou nese bezesporu řadu 

pozitiv, například rostoucí povědomí o konceptu CSR u širší veřejnosti, a s tím 

spojené nároky na firmy, aby se chovaly společensky odpovědně. Ruku v ruce 

s tímto vývojem však dochází v mnoha případech k tomu, že společnosti přijímají 

koncept CSR jako nezbytnou součást své marketingové propagace a slouží jim 

jako nástroj k vytváření příznivého mediálního obrazu, bez toho aniž by šlo o 

reálné naplňování původní ideje tohoto konceptu. Podstatnou součástí chování 

politicky odpovědné firmy je budování vazeb ke komunitě, v níž působí. Tyto 

vazby přitom mohou v praxi nabývat různých forem, od finanční podpory 

místních projektů až po aktivní a dlouhodobou spolupráci na koncepci rozvoje 

daného místa.  

Hlavním tématem práce Vnější dimenze sociálního pilíře CSR ve Škoda Auto: 

aktivity  

firmy a místní komunita je vztah mezi konceptem CSR v hospodářsky 

nejúspěšnějším subjektu české ekonomiky- Škoda Auto- a komunitou města 

Mladá  

 Boleslav.  

          Cílem práce je zmapovat, jakými formami se koncept CSR ve Škoda Auto 

projevuje ve vztahu k místní komunitě a jakým způsobem (a zda vůbec) místní 

komunita naopak ovlivňuje utváření politiky CSR v této firmě, v potaz přitom 

budou brány specifické sociokulturní charakteristiky Mladoboleslavska. 

Vzhledem ke komplexnosti tématu a potřebě zahrnout do výzkumu velké 

množství různorodých informací je jako základní výzkumná metoda zvolena 

případová studie. Základní výzkumnou jednotkou je společnost Škoda Auto v její 

interakci ke komunitě města Mladá Boleslav. Definice komunity, tak jak je 

pojímána v této práci vychází z modelu, který vztahuje komunitu k místu. Lokální 
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vymezení hranic případu se vztahuje k městu Mladá Boleslav. Zároveň je však 

přijata definice komunity vycházející ze širšího pojetí, které zohledňuje také 

kvalitu vztahů v daném místě (Miller 2003: 216). Hovořím- li tedy v  této práci o 

vlivu společnosti na místní komunitu, vycházím z předpokladu, že komunita není 

vyjádřením pasivní místní jednotky, ale souborem osob, organizací a jejich 

vzájemných interakcí, které se podílejí na utváření kvality vztahů v daném místě. 

Vzhledem k rozsahu výzkumu samozřejmě není možné zachytit tento složitý 

organismus v celé jeho šíři, problém je proto sledován vybranou perspektivou 

mezisektorové spolupráce  se zaměřením na aktéry z neziskového sektoru. 

Stěžejní důraz je kladen na organizace neziskového sektoru, u nichž se 

předpokládá role zprostředkovatele společenských zájmů a dále na spolupráci 

s městem Mladá Boleslav, kde by měly být legitimně zastoupeny zájmy místních 

obyvatel-voličů. Záměrem je vytvoření analýzy vnější dimenze sociálního pilíře 

CSR ve Škoda Auto, která je zaměřena na místní komunitu  a shrnutí poznatků o 

jejím stavu. Cílem práce je dále zmapovat míru zapojení stekeholderů z řad 

neziskového sektoru do strategie CSR ve Škoda Auto ve vztahu k místní komunitě 

a popsat formy této spolupráce. Odpovědnost firmy vůči komunitě je podle 

současných trendů CSR ( CSR Europe, Business in The Community, Global 

Reporting Initiative 2012) jedním ze základních aspektů sociálního pilíře CSR, 

pokusím se proto nejprve identifikovat konkrétní kroky směřující k naplnění 

tohoto pilíře ve Škoda Auto. V práci jsou dále definováni klíčoví aktéři z řad 

neziskových organizací, kteří by mohli být vhodnými partnery pro realizaci 

společných projektů v rámci CSR směřovaného k místní komunitě a jedním 

z dílčích cílů výzkumu je zjistit, jak politiku CSR vnímají tito aktéři a jakým 

způsobem (pokud vůbec) se snaží ovlivnit proces formování politiky CSR ve 

Škoda Auto. Cílem výzkumu je přinést revizi současného stavu CSR  ve Škoda 

Auto ve vztahu k místní komunitě, zjistit, jakým způsobem je tento koncept 

vnímán u vybraných stakeholderů a představit návrhy řešení pro potenciální 

rozvoj CSR strategie firmy. 

          Případ společnosti Škoda Auto a.s. jsem nezvolila pouze vzhledem 

k ekonomickému významu této společnosti na českém trhu, ale především proto, 

že jsem v Mladé Boleslavi prožila velkou část svého života. Osobně jsem pocítila, 

že společnost velmi významným způsobem ovlivňuje život ve městě, a že jako 

zaměstnavatel téměř tří čtvrtin obyvatelstva Mladé Boleslavi určujícím způsobem 
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zasahuje do života zdejší komunity. Přítomnost společnosti ve městě má také 

dopad na skladbu obyvatelstva-zde mám na mysli například vlny najímání 

externích zaměstnanců, často z kulturně odlišných oblastí světa, kteří přijíždějí do 

města pouze za prací, aniž by zde zároveň vytvářeli jiné sociální vazby. Kromě 

toho, že firma nabízí práci a velmi dobrou životní úroveň mnoha tisícům lidí, má 

vliv na specifické rysy města v oblasti sociální a kulturní, které pro komunitu 

nemusí mít vždy pozitivní dopad. Je přirozené, že společnosti, která je takto úzce 

propojena s organismem určitého města, by mělo záležet na tom, jaké jsou její 

vztahy s daným místem a měla by se aktivně na vytváření dobře fungujících 

vztahů v rámci komunity podílet. Není proto s podivem, že je společnost zároveň 

cílem žádostí o podporu místní komunity, ať už ve formě finanční nebo jiné. 

V rámci školní praxe v jedné z mladoboleslavských nestátních neziskových 

organizací jsem na tento vztah firma-komunita narazila z pohledu neziskového 

sektoru. Organizace, v níž jsem působila, žádala od společnosti Škoda Auto a.s. 

finanční i jinou podporu pro své projekty. Finanční podporu organizace za dobu 

mého působení neobdržela. Po navázání dalších neformálních kontaktů v rámci 

neziskového sektoru v Mladé Boleslavi jsem se setkávala s odtažitým přístupem 

ke společnosti, vyjadřoval ho názor typu „Firma má obrovské množství 

prostředků, a to, co dává místním neziskovkám je jen kapka v moři. Většina peněz 

jde na velké, známé projekty, které se dají dobře zpropagovat.“  Téma mě začalo 

více zajímat a rozhodla jsem se o něm psát svou diplomovou práci. Seznámila 

jsem se s koncepcí společenské odpovědnosti firmy, nebo lépe řečeno s tím, jak ji 

firma prezentuje na svém webu. Přestože z vlastní zkušenosti jsem věděla, že 

firma dává prostředky i na lokální obecně prospěšné projekty, na webových 

stránkách jsem se skutečně setkala převážně s propagací projektů, které jsou 

celostátně známé a dobře mediálně prezentovatelné. Je obecně známým trendem, 

že mnoho neziskových organizací v dnešní době bojuje s tzv. marketingovou 

nedostatečností, a to nejen ve vztahu ke svým klientům-příjemcům služeb, ale 

také ve vztahu k donorům, jejichž finanční pomoc může být pro činnost 

organizace klíčová (Bačuvčík 2011: 16-17).  Z těchto obecných úvah vzešla 

otázka, zda neziskové organizace vůbec žádají o podporu a jakým způsobem to 

dělají? Mají snahu nějakým způsobem interagovat s firmou nebo jim jde o získání 

finanční podpory pro vlastní projekt a nad delší, koncepčnější spoluprací se 

nezamýšlejí? Tyto úvahy vedly ke sledování problému širší perspektivou, 
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zaměřila jsem se také na sledování spolupráce mezi firmou Škoda Auto a městem 

Mladá Boleslav.     

Byla stanovena tato hypotéza: Přestože společnost Škoda Auto v rámci své 

CSR strategie vynakládá prostředky na podporu komunity, místní neziskové 

organizace trpí vůči společnosti určitým pocitem nedůvěry a jsou k její politice 

financování lokálních aktivit do jisté míry skeptické. Tato skepse dle mé hypotézy 

vychází z toho, že Škoda Auto dostatečně neinformuje o svých aktivitách na 

lokální úrovni. Součástí hypotézy byl dále předpoklad, že firma nevyužívá 

dostatečně potenciál, který by jí přineslo dlouhodobé zapojení vybraných 

lokálních neziskových organizací do svých CSR aktivit. Podle některých autorů 

(Seitanidi 2010) je klíčovým aspektem pro partnerství mezi byznysem a 

neziskovým sektorem již fáze vzniku společných projektů, tento model podle 

mého počátečního předpokladu Škoda Auto a místní organizace nevyužívají. 

       Práce by měla přinést odpověď na tyto výzkumné otázky:  

 Jakými formami se projevuje CSR společnosti Škoda Auto ve vztahu ke komunitě 

města Mladá Boleslav?   

 Jak vnímají vybraní aktéři z neziskového sektoru politiku CSR Škoda Auto? 

 Jakým způsobem (pokud vůbec) se snaží tito aktéři ovlivnit podobu politiky CSR 

ve firmě Škoda?  

 Existují témata, která jednotliví aktéři ze všech tří sektorů vnímají jako společná, 

tj. k řešení v rámci mezisektorové spolupráce, a která by tedy byla vhodným 

základem pro lokální strategii CSR ve Škoda Auto? 

Tématu společenské odpovědnosti firem je věnována celá řada českých i 

zahraničních publikací, ze kterých jsem čerpala při psaní teoretické části mé 

diplomové práce. Pro získání základního přehledu o problematice CSR mi byla 

užitečná publikace Společenská odpovědnost firem od L. Kuldové, ze které jsem 

čerpala při definování konceptu CSR. Kniha podává stručný přehled o této 

problematice, nenabízí však hlubší rozpracování tématu. Podrobnější zpracování 

dílčích podtémat, souvisejících s konceptem CSR, nabízejí publikace Společenská 

odpovědnost organizace autorů M. Pavlíka a M. Bělčíka a Společenská 

odpovědnost podniků: transparentnost a etika podnikání D. Zadražilové. Z těchto 

titulů jsem čerpala především při zpracování části týkající se třípilířové struktury 

konceptu CSR. Pro zpracování kapitoly věnované teorii konceptu CSR mi dále 
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posloužily články A.C. Carolla, které jsou stále velmi aktuální. Podstatně méně je 

v odborné literatuře zpracováno téma mezisektorové spolupráce a partnerství v 

komunitě. Existuje množství článků, které mapují mezisektorovou spolupráci 

v rozvojových oblastech, tyto zdroje pro mě však nebyly příliš relevantní. 

Vycházela jsem ze zahraničních článků, které se věnují partnerství soukromého a 

veřejného sektoru (Public-privat partnership) a spolupráci obou těchto sektorů 

k neziskovým organizacím. 

          Práce je obsahově členěna do dvou částí-teoretické a empirické. 

Z formálního hlediska je potom dělena do šesti kapitol: v Úvodu je představeno 

hlavní téma práce, jsou zde prezentovány základní cíle a výzkumné otázky. 

Následuje 2. kapitola, která podrobně představuje použitou metodologii 

v jednotlivých fázích výzkumu. Kapitola 3 shrnuje teoretické koncepty, které 

posloužily jako východisko pro samotný výzkum, jsou zde popsány nejdůležitější 

teoretické koncepty související s konceptem CSR a dále nastíněna problematika 

mezisektorové spolupráce. Čtvrtá kapitola přináší výsledky empirického šetření 

zvoleného případu, čtenář se v ní může seznámit se stavem vnější dimenze 

sociálního pilíře CSR ve Škoda Auto a také s tím, jak je vnímána vybranými 

aktéry z neziskového sektoru. Pátá kapitola přináší kritické zhodnocení výsledků 

výzkumu a nabízí doporučení pro jednotlivé sektory, primární pozornost je však 

věnována návrhům na rozvoj strategie CSR ve vztahu k místní komunitě ve 

společnosti Škoda Auto. V závěrečné kapitole jsou shrnuty klíčové poznatky a 

nabídnuta témata k další diskuzi.    

 

           

2. Metodologie výzkumu 

   

  Výzkum probíhal od června 2011, kdy jsem se v průběhu praxe v jedné 

 mladoboleslavské nestátní neziskové organizaci (NNO) začala seznamovat 

s prostředím mladoboleslavského neziskového sektoru a určila základní oblast pro 

výzkum. Pro obecné vymezení problému a následné bližší formulování 

výzkumných otázek a cílů práce mi velmi pomohla metoda zúčastněného 

pozorování, které jsem absolvovala během téměř rok trvající praxe v místní 

neziskové organizaci. Kromě toho, že jsem byla v přímém kontaktu 
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s problematikou fundraisingu v organizaci, jsem díky této praxi také navázala 

kontakty s dalšími pracovníky z místního neziskového sektoru a vedla množství 

neformálních rozhovorů, které byly užitečné pro stanovení základního 

výzkumného designu práce. V průběhu tohoto období jsem si zapisovala 

poznámky ve formě terénního deníku, které mi posloužily jako podklad pro 

specifikaci vybraných oblastí práce a následné vytyčení výzkumných otázek. 

V tomto období jsem také studovala teoretické zdroje ke zvolenému tématu, díky 

kterým jsem se seznámila nejen se základními teoretickými koncepty CSR, 

s příbuzným konceptem etiky v podnikání, ale především se současnými trendy 

v teorii mezisektorového partnerství a v oblasti projektů PPP, které jsou 

potenciální příležitostí pro strategický rozvoj CSR ve velkých podnicích. Díky 

teoretické rešerši a studiu vybraných případových studií z praxe CSR ( LBG, 

Byznys pro společnost 2012) a současně na základě dosavadních zjištění 

z neformálních rozhovorů se zástupci mladoboleslavského neziskového sektoru, 

jsem stanovila hypotézu. Vzhledem k charakteru vybraného tématu, kdy bylo 

potřeba získat velké množství informací, jsem se rozhodla pro design 

kvalitativního výzkumu (Hendl, 2005) přičemž jako hlavní výzkumnou strategii 

pro moji diplomovou práci jsem zvolila metodu případové studie (Yin 2003, 

2009). Jak již bylo zmíněno, zvoleným případem je Škoda Auto a síť vztahů, které 

má společnost s vybranými aktéry místní komunity z řad neziskového sektoru a 

veřejné správy. 

V další etapě výzkumu jsem vytipovala jednotky analýzy vhodné pro zařazení do 

šetření.  Empirický výzkum probíhal současně ve všech třech sektorech: 

a. Pro první část výzkumu, která mapuje současný stav CSR ve Škoda Auto jsem 

zvolila metodu analýzy dokumentů, kdy jsem pracovala s webovými stránkami 

společnosti ŠA a dalšími relevantními weby, dále jsem udělala rešerši místních 

médií a zpracovala údaje z výroční zprávy za rok 2011 a poslední Zprávy o trvale 

udržitelném rozvoji, pracovala jsem také s podklady, které mi byly poskytnuty 

v rámci ŠA. V této fázi výzkumu mi velmi pomohla znalost teorie, díky které 

jsem si sestavila strukturu CSR aktivit ve Škoda Auto s použitím konkrétních 

programů, které společnost vykonává. Analýzu dokumentů jsem doplnila sérií 

hloubkových rozhovorů se zaměstnanci společnosti, kteří mají na starosti danou 

problematiku. Celkem jsem absolvovala rozhovory se čtyřmi zaměstnanci 

společnosti, kteří byli kompetentní pro zodpovězení mých otázek. Tyto rozhovory 
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byly pro výzkum velmi cenným zdrojem dat, přesto jsem některé informace ze 

strategických důvodů buď neobdržela, nebo jsem je do práce bez schválení vedení 

společnosti nesměla uvést. I přes ochotu a relativní otevřenost respondentů jsem 

tedy nezískala některá potřebná data. Nepodařilo se mi například dojít ke 

konkrétní sumě, kterou společnost ročně poskytuje na podporu společensky 

prospěšných účelů. Strategie společenské odpovědnosti není ve ŠA řízena 

centrálně jedním oddělením, naopak je v kompetenci několika oddělení 

rozhodovat o podpoře společensky prospěšných aktivit. Tato organizační 

roztříštěnost byla podstatnou překážkou při získávání relevantních dat a velmi 

zkomplikovala celý průběh výzkumu.     

b.  Při šetření v oblasti neziskového sektoru, šlo především o to zjistit, jak místní 

neziskové organizace vnímají CSR ve Škoda Auto. Při výběru vzorku jsem se  

zaměřila na organizace, které se svou činností obsahově shodují s hlavními 

principy koncepce CSR ve Škoda Auto. Hledala jsem organizace z oblasti 

sociálních služeb, kultury, životního prostředí a sportu a dopravní bezpečnosti
1
. 

V každé z těchto oblastí existuje v Mladé Boleslavi několik organizací, bylo proto 

nutné zvolit další kritérium výběru. Tímto kritériem se nakonec stala perspektiva 

uživatele, zvolila jsem organizace, s nimiž jsem za poslední rok přišla do kontaktu 

z pozice uživatele jejich služeb
2
.  Kritérium výběru organizace z pohledu 

uživatele, jsem zvolila na základě předpokladu, že tyto organizace budou mít i 

relativně fungující PR, vzhledem k tomu, že jsem je nemusela nijak složitě 

vyhledávat, a přesto jsem se s nimi setkala v průběhu posledního roku. V práci 

záměrně neuvádím jména organizací, ani detaily o jejich činnost, aby byla 

zachována anonymita respondentů. Jako stěžejní metodu sběru dat v neziskových 

organizacích jsem zvolila polostrukturované rozhovory. Pro tento způsob vedení 

rozhovorů jsem se rozhodla, vzhledem k tomu, že jsem u vybraných organizací 

sledovala společnou tématickou linii, zaměřovala jsem se na společné otázky, 

týkající se vnímání konceptu CSR ve Škoda Auto. Otázky směřovaly především 

na zkušenosti respondentů s automobilkou při práci na společných projektech/ při 

žádání o podporu a dále vnímání dopadu CSR ve Škoda Auto na místní komunitu. 

Ke zjištění, do jaké míry je koncept CSR ve Škoda Auto u  místních neziskových 

organizací obecně známý, popřípadě, zda organizace někdy žádaly společnost o 

                                                           
1
 V Mladé Boleslavi jsem nenalezla organizaci věnující se problematice dopravní bezpečnosti 

  
2
 Šlo například o návštěvu festivalu, nákup výrobku chráněné dílny a podobně. 
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podporu, jsem do šetření zařadila kvantitativní výzkumnou metodu ve formě 

dotazníku a jako výzkumný vzorek zvolila organizace evidované v Adresáři 

poskytovatelů sociálních služeb Magistrátu města Mladá Boleslav. Návratnost 

dotazníků byla ve shodě se současnými trendy v sociálním výzkumu v České 

republice velmi nízká (Krejčí 2006) - pouze 16%, proto jsem jeho výsledky do 

diplomové práce nezahrnula. Použité výzkumné techniky a metody jsou dále blíže 

popsány v úvodních částech práce.  

c. V rámci šetření ve veřejném sektoru jsem do výzkumu zařadila hloubkový 

rozhovor s úředníkem Magistrátu města Mladá Boleslav, který zodpovídá za 

projekt Zdravé město. Další metodou sběru dat o fungování města ve vztahu 

k ostatním sektorům byla analýza dokumentů, šlo například o strategické 

dokumenty rozvoje města, web města nebo stránky místních médií. 

 

 

          3. Objasnění konceptu CSR  

 

 

Koncept společenské odpovědnosti firem / Corporate Social Responsibility/ 

CSR se v průběhu 2. poloviny 20. století značně vyvíjel. První ucelenější definici 

tohoto konceptu představil počátkem padesátých let H.R Bowen, jeho definice se 

vztahovala k chování podnikatele, nikoliv podniku, a zdůrazňovala přijetí závazku 

uskutečňovat taková rozhodnutí, která jsou žádoucí z hlediska cílů a hodnot naší 

společnosti (Caroll, 1999: 270) v průběhu šedesátých a především sedmdesátých 

let vznikaly specifičtější definice CSR, z nichž nejznámější je Carrollova, kterou 

představíme níže. Společným znakem těchto definic bylo zjištění, že ekonomický 

zisk není jediným kritériem podnikání, důraz je kladen na podnikatelské jednání, 

které jde nad právní rámec podnikání. Devadesátá léta přinesla přesun 

k alternativním konceptům jako např. ke stakeholderské teorii, etice v byznysu 

nebo corporate cizizenship, CSR však i nadále zůstávalo odrazovým můstkem pro 

podobné teorie. Rozvoj těchto alternativních konceptů přinesl zapojení nových 

aktérů do uvažování o zodpovědném chování podniků (Caroll 1999).  

        Důležitou roli sehrál při formování CSR proces globalizace, který zásadním 

způsobem změnil podobu systému světové ekonomiky. Snaha uspět v rostoucí 
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konkurenci a udržet si dobrou pozici na trhu často vedla firmy k podřizování 

svých aktivit jedinému kritériu-maximalizaci zisku. V návaznosti na tento vývoj 

začalo docházet i ke změnám očekávání ve společnosti, která ve vztahu 

k podnikání začala zohledňovat nejen ekonomická kritéria. Veřejnost přestala 

ekonomické subjekty vnímat jako nezávislé jednotky odpovědné pouze samy 

sobě, začala naopak vyvíjet tlak na to, aby i organizace soukromého sektoru 

jednaly v souladu s tím, co hlásají a zohledňovaly u toho rovněž prostředí, ve 

kterém působí. Dynamika změn vyvolaných globalizací a její negativní dopady 

přinesly i větší zájem o rozvoj konceptu CSR, významnou roli hraje také 

skutečnost, že tento koncept je podporován důležitými aktéry mezinárodní 

politiky, jakými jsou Evropská unie nebo OSN. Vzhledem k tomu, že Škoda Auto 

a.s. jako součást koncernu Volkswagen představuje důležitého aktéra na poli 

evropského byznysu je v tomto textu kladen důraz především na vývoj CSR 

v rámci Evropské unie.  

           V roce 1996 vznikla v rámci Evropské unie expertní centrála CSR 

Europe, jejíž vznik je spojen se jménem Jacquese Delorse. Tato platforma si klade 

za cíl podporovat podnikání zohledňující trvale udržitelný rozvoj a rozvoj 

lidského kapitálu. Významným mezníkem při prosazování konceptu CSR na 

evropském poli byl Lisabonský summit EU v březnu 2000, ze kterého vzešel 

strategický cíl stát se do roku 2010 nejdynamičtější a konkurenčně nejschopnější 

znalostní ekonomikou světa, na tomto summitu se vrcholní představitelé Evropské 

unie shodli na nutnosti strategické podpory rozvoje společenské odpovědnosti 

firem po celé Evropě (Csr-online, 2012). V roce 2001 vydala Evropská komise 

dokument Zelená kniha s názvem Promoting a European Framework for 

Corporate Social Responsibility, jehož cílem bylo podpořit evropské podniky při 

přijímání konceptu CSR a otevření debaty o tomto konceptu. Tento dokument 

přinesl také jednu z dnes nejrozšířenějších definic CSR, založenou na principu 

triple-bottom line, ze které vycházíme i v této práci. Následovalo založení 

platformy Fórum CSR- European Multistakeholders Forum, které sdružovalo 

zástupce z jednotlivých sektorů za účelem rozvoje transparentnosti a sdílení 

inovací v oblasti CSR prostřednictvím přenosu zkušeností a sdílení příkladů dobré 

praxe. Závěrečná zpráva z tohoto fóra nepřinesla žádné závazné mezinárodní 

předpisy pro praktikování CSR, naopak byl zachován přístup vyhovující 

především podnikatelskému sektoru, podle kterého je CSR vnímáno jako výlučně 
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dobrovolný koncept (Pavlík, 2010: 45). V říjnu 2011 zveřejnila Evropská komise 

(EK) sdělení o Obnovené strategii EU pro sociální odpovědnost podniků na 

období 2011-2014 (A renewed EU strategy 2011-2014 for Corporate Social 

Responsibility). V tomto dokumentu EK uznává dobrovolný charakter 

společensky odpovědných aktivit firmy, zároveň však navrhuje doplnit 

dobrovolný přístup firem o určitá regulatorní opatření. Diskuze nad tím, do jaké 

míry by mělo být CSR dobrovolné nebo regulované, byť částečně, bude 

pravděpodobně i nadále klíčovým tématem na poli EU i v příštích letech.    

            Koncept společenské odpovědnosti firem nemá jedinou definici, tato 

definiční nejednoznačnost vyplývá z obtížného určování konkrétních hranic 

tohoto konceptu. Jednotícím prvkem definic CSR je snaha společensky 

odpovědných firem reflektovat nejen své vnitřní, ale také vnější prostředí, tedy 

také dobrovolný závazek přijmout odpovědnost za komunitu, ve které firma 

působí. Společenskou odpovědnost firem chápeme jako trvalý a dobrovolný 

závazek, který jde nad rámec „pouhého“ dodržování zákonů. Firmy, které přijaly 

CSR, se chovají eticky, snižováním dopadů své činnosti na životní prostředí 

přispívají k trvale udržitelnému rozvoji, vyvíjejí úsilí ke zlepšení kvality života 

nejen svých zaměstnanců, ale i jejich rodin, podporují místní společenství a celou 

společnost v zemi, kde působí (Kacetl, 2011: 68) V této práci budeme dále 

vycházet z obecně přijímané definice založené na principu tří sfér, tzv. triple-

bottom line, podle které se CSR skládá ze sféry ekonomické, sociální a 

environmentální. Jako další vymezení nám poslouží všeobecně nejrozšířenější 

definice:  

CSR je dobrovolným integrováním sociálních a ekologických aspektů do 

každodenních firemních operací a do interakcí se stakeholdery
3
 (Evropská 

komise, Green Paper, 2001) nebo CSR je způsob podnikání, který odpovídá či jde 

nad rámec etických, zákonných, komerčních a společenských očekávání (Business 

for Social Responsibility). V Obnovené strategii EU pro sociální odpovědnost 

podniků na období 2011-2014 představuje Evropská Komise novou definici CSR 

jako odpovědnost podniků za dopad jejich činnosti na společnost. Cílem sociálně 

odpovědných podniků by mělo být maximalizovat vytváření společné hodnoty pro 

                                                           
3
 Termínem stakeholdři (stakeholders) se rozumí tzv. zainteresované strany, jde o aktéry, kteří 

ovlivňují firmu nebo jsou jí naopak sami ovlivňováni. Patří sem například zaměstnanci, zákazníci, 

dodavatelé, obchodní partneři,ale také stát veřejnost nebo komunita, ve které firma působí. 
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své vlastníky/podílníky, další zúčastněné strany a společnost obecně a také určit 

nepříznivý dopad své činnosti, předcházet mu a zmírňovat jej (Evropská komise, 

Obnovená strategii EU pro sociální odpovědnost podniků na období 2011-2014). 

Významný teoretik konceptu CSR A. B. Carroll vymezil na konci sedmdesátých 

let čtyři složky odpovědnosti podniku vůči společnosti, jsou to tyto: 

a. Ekonomická odpovědnost: závazek firmy vyrábět produkty a služby a prodávat 

je za spravedlivé ceny. 

b. Zákonná odpovědnost: závazek firmy jednat v souladu s platnou legislativou. 

c. Etická odpovědnost: závazek firmy naplňovat společenská očekávání, která jdou 

nad rámec legislativy. 

d. Dobrovolné/ filantropické závazky 

      Carroll v souvislosti s touto definicí navrhl také optimální poměr jednotlivých 

složek 4:3:2:1.(Carroll 1999) 

 

 

 

3.1 Triple-bottom line: tři pilíře úspěchu 

 

 Jak již bylo zmíněno, podle Elkingtonova konceptu triple-bottom line se 

úspěch podniku neměří čistě dle jeho ekonomických výsledků, ale také podle jeho 

společenského/ etického působení a environmentálního dopadu. CSR optikou 

triple-bottom line stojí na třech pilířích- ekonomickém, ekologickém a sociálním.  

Někdy se můžeme setkat s anglickým výrazem „3P“: Profit-People-Planet pro 

označení oblasti ekonomické, sociální a ekologické. Trvale udržitelné podnikání 

je natolik složitý mechanismus, že není možné zcela postihnout šíři aktivit, které 

je třeba v rámci jednotlivých pilířů vykonávat. Každý podnik má navíc svá 

specifika a působí v konkrétním prostředí a komunitě. Následující výčet se snaží 

nabídnout základní přehled toho, co která oblast dle konceptu triple-bottom line 

zahrnuje: 

 Ekonomický pilíř: kodex podnikatelského chování firmy, transparentnost, 

uplatňování principu dobrého řízení, odmítnutí korupce, chování 

k zákazníkům/spotřebitelům apod. 

 Sociální pilíř: firemní filantropie, dialog se stakeholdery, zdraví a bezpečnost 

zaměstnanců, rozvoj lidského kapitálu, vyváženost pracovního a osobního života, 
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rovné příležitosti, rozmanitost na pracovišti a také angažovanost ve prospěch 

místní komunity 

 Environmentální pilíř: ochrana přírodních zdrojů, úspory energie, zmenšování 

dopadů na životní prostředí apod. (Kuldová 2010, BLF 2004) 

 

Výčet uvedených aktivit jistě není vyčerpávající a není ani striktně daný pro tu 

kterou firmu, každý podnik si volí aktivity, které nejlépe vyhovují jeho politice 

společenské odpovědnosti. 

  Zvláštní důraz je v práci kladen na sociální pilíř, jehož součástí je i 

angažovanost firmy ve prospěch místní komunity. Součástí sociálního pilíře jsou 

dvě oblasti: interní a externí. Do interní oblasti patří sociální politika podniku 

(např. zaměstnanecké benefity, vzdělávání zaměstnanců atp.) Externí oblast 

sociálního pilíře zahrnuje filantropii a spolupráci firmy s místní komunitou. 

V tabulce 1.1 jsou představeni hlavní stakeholdeři, kterých se týká sociální pilíř, 

možné problémy a nástroje k jejich řešení. 

 

 

Tabulka č. 1 Sociální pilíř 

                                                               

                                       Sociální pilíř 

Interní oblast Externí oblast 

Stakeholdeři  

zaměstnanci 

odbory 

zaměstnavatelé 

 

státní orgány 

podniky 

místní komunita 

NNO 

Problémy 

Různorodost na pracovišti 

Rovné příležitosti 

Work-life balance 

Zdraví a bezpečnost 

Vzdělávání a rozvoj pracovníků 

Uspokojení z práce 

Platy, odměny, bonusy pro 

zaměstnance 

Vytváření/ ochrana pracovních 

míst 

Pracovní práva 

Lidský kapitál 

Sociální integrace (tolerance/sociální 

koheze) 

Péče o zdraví 

Vzdělávání 

Ekonomická obnova a rozvoj 

Místní infrastruktura 

Bezpečnost 

Lidský kapitál 

Lidská práva 

Kvalita života (sport,kultura) 

Nástroje 
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povědomí zaměstnanců 

 o legislativě 

pružné pracovní vzorce 

účast zaměstnanců 

 v rozhodovacích procesech 

vztahy s odbory 

druhotné programy 

partnerství s vnějšími 

sítěmi/zainteresovanými 

subjekty 

peněžní dary 

věcné dary 

služby poskytované zdarma 

půjčování podnikových zdrojů 

zapojení zaměstnanců/dobrovolnictví 

firemní filantropie 

 

Zdroj: Zadražilová, 2010: 3. Upraveno autorkou. 

 

3.2 Argumenty pro CSR a Friedmanova kritika konceptu CSR  

 

V současnosti je politika společenské odpovědnosti firem přijímána 

především jako pozitivní trend, který může přinést výhody nejen firmě, ale také 

komunitě, ve které firma působí. Podnik, který do své strategie zakomponuje CSR 

přináší dlouhodobý vklad do vlastního rozvoje a buduje předpoklady pro vlastní 

udržitelnost. Werther a Chandler dělí argumenty podporující CSR na tři skupiny: 

morální, racionální a ekonomické (Werther, Chandler 2006). Morální argumenty 

vycházejí z předpokladu, že firma si je vědoma toho, že nepůsobí izolovaně, ale 

ve vztahu ke společnosti. Z tohoto pohledu účelem podnikání není pouze tvorba 

zisku, ale tvorba zisku s přidanou hodnotou něčeho tzv. dobrého, což by se mohlo 

stát skutečným důvodem samotného podnikání a jednalo by se o morální záležitost 

(Kuldová, 2010: 33). Důležitý je zde rozměr přijetí odpovědnosti za místo a 

společnost, kde firma působí. Rcionální argumenty pro přijetí CSR shrnuje tzv. 

„železný zákon společenské odpovědnosti“, podle kterého ve svobodné a 

demokratické společnosti může volné zneužívání společenských povinností vést až 

k případnému odebrání moci těm, kteří ji neprávem zneužívají (Kuldová, 2010: 

34). Ekonomické argumenty pro přijetí CSR vycházejí z předpokladu, že 

společensky odpovědné chování může pro firmu představovat konkurenční 

výhodu ve společnosti, která podléhá rychlým změnám. Pozitiva z CSR ovšem 

neplynou jen pro firmu, ale také pro ostatní stakeholdery, ať už jde o klienty, 

zaměstnance, veřejnou správu nebo komunitu, ve které podnik působí. 

V následující tabulce jsou přehledně uvedeny skupiny stakeholderů a hlavní 

výhody, které jim CSR přináší. 
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Tabulka č. 2  Stakeholdeři a výhody plynoucí z CSR 

 

Zdroj: Pavlík, 2010: 29 

 

 Kromě příznivců konceptu CSR samozřejmě existují i jeho odpůrci. 

V šedesátých letech vystoupil s ostrou kritikou konceptu CSR Milton Friedman, 

jeden z nejvýraznějších představitelů liberálního proudu v ekonomii, když tento 

koncept označil jako „podvratnou doktrínu“.  Podle Friedmana mají podnikatelé 

ve svobodné ekonomice jednu a pouze jednu společenskou zodpovědnost – 

používat své zdroje a uskutečňovat činnosti směřující k dosažení zisku tak dlouho, 

dokud zůstávají v mezích pravidel hry- čili zapojovat se do svobodné a otevřené 

konkurence, aniž by se uchylovali k podvodům a klamům (Friedman,1993: 119) 

Friedman se dále odvolává na Smithovu myšlenku neviditelné ruky trhu, podle 

které jednotlivec sledující své vlastní zájmy na trhu, může být společnosti 

prospěšný, aniž by o to usilova. Ve své kritice Friedman pokračoval v proslulém 

článku pro New York Times z roku 1970. Zde odmítá přijmout myšlenku, že by 

Skupina Hlavní výhody 

Klienti organizací 

praktikujících CSR 

Zvyšování kvality nakupovaných produktů/služeb 

Inovace organizací vedoucí k širší nabídce 

produktů/služeb 

Zaměstnanci Zlepšování pracovního prostředí 

Zvyšování péče o zaměstnance 

Dodavatelé Zefektivnění a zprůhlednění dodavatelsko-

odběratelských vztahů 

Občané Zlepšující se životní prostředí v konkrétním regionu 

Zlepšující se sociální vztahy v regionu 

Veřejný sektor Zlepšující se kvalita a dostupnost veřejných služeb 

Úspora finančních prostředků 

Organizace 

praktikující CSR 

Zvýšení zisku z dlouhodobého hlediska 

Zvýšení hodnoty organizace 

Zvýšení produktivity a kvality 

Snížení nákladů, resp. zvýšení efektivity 

Zvýšení loajality klientů 

Kvalitní, loajální a motivovaní zaměstnanci 

Dobré vztahy v komunitě, v níž firma působí 

Finanční úspory ze zavádění environmentálních 

opatření 

Větší důvěryhodnost a přitažlivost pro investory 

Zlepšení reputace a spojování organizace s kladnými 

hodnotami 



15 
 

podnik nebo trh mohl být odpovědný, odpovědnost podle Friedmana můžou nést 

pouze jedinci. Jsou to tedy manažeři podniků, kteří určují, co je společensky 

odpovědné, tedy co je správné a co nikoliv, aniž by k tomu měli nějaký legitimní 

mandát. Veškerá společensky prospěšná činnost, která nevytváří zisk, se odklání 

od základního poslání podniku, mimo to ale také způsobuje okrádání vlastníků 

(Friedman 1970). Friedman tedy představil pohled, podle kterého je koncept 

společenské odpovědnosti cosi „navíc“, co brání přirozeným mechanismům 

fungující tržní ekonomiky. Friedmanovu kritiku následovali další, Blowfield a 

Murray shrnuli argumenty proti CSR takto: 1. Společenská odpovědnost potlačuje 

primární účel podnikání a v konečném důsledku tak omezuje volné fungování trhu. 

2. Společenská odpovědnost upřednostňuje podnikatelské zájmy nad zájmy 

vyplývající ze zákona a očekávání širší společnosti. 3. Společenská odpovědnost je 

příliš specializovaná na určitý okruh a nezabývá se otázkami klíšových aspektů 

podnikání v dnešní společnosti. 4. Konceptu společenské odpovědnosti se nedaří 

dosáhnout svých cílů, a chce-li uspět, musí akceptovat nové postupy (Kuldová, 

2010: 95-96)  

Odpůrci kritiky CSR argumentují především specifickým charakterem současné 

globální ekonomiky, která podle některých vykazuje obrovské rozdíly mezi 

bohatými a chudými a má vysoce destruktivní charakter na přírodní i sociální 

kapitál (Henriques, 2004: 10), snaha o trvalou udržitelnost se tedy jeví jako 

nezbytný předpoklad pro překonávání aktuálních trendů světového ekonomického 

systému, jehož podoba se, od doby kdy vyšla první Friedmanova kritika, jistě 

značně změnila. Jedním z dalších argumentů proti kritice CSR je přesvědčení, že 

by tento koncept mohl v určitém směru snížit potřebu regulace ze strany vlády 

(Pavlík 2010). 

 

 

3.3 CSR v České republice 

 

CSR v České republice se rozvíjelo do značné míry pod vlivem mezinárodního 

kontextu. Jedním z podstatných témat k diskuzi na poli Evropské unie a 

v mezinárodním prostředí obecně, je otázka, zda by CSR mělo být nějakým 

způsobem začleněno do legislativy jednotlivých států. Existuje přitom několik 

možných variant, odvíjejících se od míry začlenění tohoto konceptu do národních 
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legislativ: a. povinné CSR, b. částečně povinné CSR, c. dobrovolné CSR.  

Diskuze o míře dobrovolnosti CSR probíhala i v rámci platformy European 

Multistakohlders Forum, o které se zmiňuji výše. V současné době převládá 

názor, že koncept CSR by měl být založen čistě na dobrovolné bázi a nevycházet 

ze žádných závazných předpisů, ani mít povahu zákona. Bylo by navíc velmi 

obtížné určit, jakou podobu by měly konkrétní předpisy mít, vzhledem k tomu, že 

každá firma vytváří své CSR na základě specifických podmínek a prostředí, ve 

kterém působí.  Faktem však zůstává, že pro rozvoj konceptu CSR je velmi 

důležité funkční právní prostředí daného státu a snaha vlád vytvořit podmínky, 

které budou firmy motivovat k přijetí politiky společenské odpovědnosti firmy. 

 V České republice v současnosti neexistuje žádná legislativní úprava, která by 

přímo určovala firmám podmínky pro uplatnění konceptu CSR, stát však může 

firmy motivovat k přijetí tohoto konceptu například prostřednictvím daňových 

zvýhodnění.  

V roce 2012 uskutečnila platforma Byznys pro společnost výzkum, který 

zjišťoval, jaký je postoj českých firem ke státní regulaci, výsledky výzkumy 

přinesly tato zjištění: 

 22% firem by stálo o národní strategii rozvoje CSR, kterou by vytvořil a aktivně 

podporoval stát 

 Podle 40% firem je stávající prostředí vyhovující, stát by se měl zaměřit pouze na 

propagaci odpovědného přístupu a motivaci firem 

 66% firem zastává názor, že stát by měl snížit administrativní zátěž a zlepšit 

motivaci pro odpovědné firmy (formou zvýhodnění nebo jiných fiskálních 

benefitů) 

(Byznys pro společnost, 2012) 

V rámci výzkumu Corporate social responsibility jako nástroj 

konkurenceschopnosti malých a středních podnikatelských subjektů v Praze 

většina respondentů uvedla, že finanční důvody, tedy především možnost odpisů 

z daní, jsou největším přínosem přijetí společenské odpovědnosti v jejich firmě 

(Zadražilová, 2010: 26). Podle výzkumů platformy Byznys pro společnost, která 

se věnuje šíření myšlenky CSR v českém prostředí, se stává společensky 

odpovědné uvažování standardní součástí praxe českých firem a tento trend 

zaznamenal velký rozvoj především v posledních třech letech.  
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        Z výzkumu provedeného Business Leaders Forem (BLF 2004) a z další 

odborné literatury vyplývá, že charakteristickými trendy současného stavu CSR 

v České republice jsou především tyto: 

 

 Obecně přetrvává nízké povědomí o tom, co všechno CSR zahrnuje, firmy si často 

redukují výklad tohoto konceptu na firemní dárcovství nebo dokonce na etické 

chování firmy a dodržování zákonů. S tímto trendem souvisí malá mediální 

podpora konceptu CSR a nízká osvěta ve vztahu k veřejnosti. 

 Koncept CSR se ve firmách uplatňuje především směrem dovnitř v podobě výhod 

pro zaměstnance (vzdělávání, sociální výhody a podobně) 

 Firmy prezentují svou strategii CSR především na ekologických aktivitách a 

firemním dárcovství. 

(BLF 2004, Pavlík 2010) 

CSR se v České republice rozšířilo především díky praxi nadnárodních 

společností, v současnosti je však toto téma natolik významné, že je potřeba se 

zamýšlet nad možným budoucím vývojem podmínek pro rozvoj tohoto konceptu 

v naší zemi. Některé zahraniční příklady dokazují, že vlády mají možnost 

zasloužit se o podporu CSR aniž by tento koncept musel být přímo včleněn do 

národní legislativy. Velká Británie má například vlastního ministra pro CSR, 

v Polsku bylo téma společenské odpovědnosti včleněno do strategie národního 

rozvoje (Pavlík, 2010: 112). V České republice se v současnosti prosazování 

konceptu CSR věnují především subjekty z neziskového sektoru, popřípadě 

samotné firmy. Podpora ze strany státu a veřejné správy je velmi nízká a to i na 

úrovni zahrnování CSR do fungování vlastních úřadů a tím šíření příkladů dobré 

praxe. Kromě motivující legislativy by vláda mohla podporovat šíření CSR 

v České republice například zohledňováním CSR v zadávání veřejných zakázek. 

Za pozitivní krok lze považovat vyhlášení Národní ceny kvality, která vzešla 

z usnesení Vlády ČR. Z průzkumu Aplikace společenské odpovědnosti firem 

v podnikové praxi v České republice, který vznikl na katedře marketingu, obchodu 

a služeb Fakulty ekonomické Západočeské univerzity v Plzni, však vyplývá, že 

povědomí firem o této ceně není příliš vysoké a firmy, které tuto cenu znají, 

nejsou motivovány se o ni ucházet (Kuldová, 2010:103-104). Jak bylo zmíněno, 

v českém prostředí se propagaci konceptu CSR věnuje především platforma 

Byznys pro společnost, která sdružuje firmy, které jsou při podnikání citlivé ke 
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svému okolí a podporují zdravý rozvoj lidí, jejichž životy ovlivňují (Byznys pro 

společnost, 2012). Mezi základní cíle platformy patří tyto: Diskutovat a nacházet 

standardy pro jednotlivé oblasti odpovědného podnikání, kultivovat způsob 

podnikání a přístupy k byznysu v České republice, přinášet nové trendy 

a příležitosti pro firmy v oblasti odpovědného přístupu, propagovat inovativní 

modely odpovědného přístupu pro lokální trh a podmínky, motivovat společensky 

odpovědné chování firem a jiných institucí, zapojit stakeholdery do vytváření 

řešení přínosných pro společnost a angažovat mladé leadery do problematiky 

odpovědného přístupu (Byznys pro společnost, 2012). Byznys pro společnost 

každoročně uděluje prestižní ocenění TOP Odpovědná firma. V roce 1992 bylo 

založeno Business Leader´s fórum, které sdružuje české i mezinárodní firmy 

prosazující dodržování etických principů v podnikatelské praxi. Hlavní činností 

BLF je šíření informací o konceptu CSR, především cestou představování 

příkladů dobré praxe, a dále nastolování diskuse o CSR a propagování tohoto 

tématu směrem k veřejnosti. Důležitá je také expertní činnost BLF, vydávání 

publikací, výzkumů a pořádání konferencí. V oblasti firemního dárcovství je 

velmi důležité sdružení Fórum dárců, které je zastřešující organizací pro dárce 

v České republice.  

 

  3.4 CSR jako marketingový tah? Marketing 3.0 podle Kotlera 

 

Jednou z nesporných výhod CSR pro firmu je zvýšení vlastní 

konkurenceschopnosti na trhu díky budování dobrého jména firmy. Objevují se 

názory, že koncept CSR některé podniky využívají, aby si zlepšily vlastní image, 

a nejde tedy o nic jiného než o součást marketingové strategie. Je otázkou, zda je 

tento přístup nutno vnímat negativně, když ve výsledku přináší kromě 

ekonomických výhod pro podnik i prospěch společnosti, ve které podnik působí. 

Na tomto místě je třeba položit si otázku, do jaké míry přispívají česká média 

šíření povědomí o konceptu CSR. Role médií prozatím není příliš výrazná a CSR 

jistě nepatří mezi mainstreamová témata. Krymláková (2009: 101-102) uvádí 

následující důvody nízkého zájmu médií: 1. redaktoři nepovažují toto téma za 

atraktivní pro své posluchače, diváky a čtenáře. 2. Redaktoři se obávají zákonem 

zakázané skryté reklamy v médiích. 3. Redaktoři se nechtějí vystavovat nařčení 

z korupce a ztrátě reputace za domnělé propagování firmy za úplatu. Zahrnování 
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politiky společenské odpovědnosti do firemní strategie podniku souvisí také 

s vývojovými trendy samotného marketingu. Philip Kotler popisuje několik 

vývojových etap, kterými marketing prošel. Zásadní jsou přitom měnící se 

preference a životní styl spotřebitelů. První etapou je dle Kotlera marketing 1.0, 

který je zaměřen výhradně na produkt (product-centric marketing), do této etapy 

spadá pojetí marketingu dle 4P: product, place, price, promotion. Marketing 2.0 je 

orientován na zákazníka a důležitou roli zde hrají informační technologie, které 

zákazníkům umožňují rychle a snadno získávat informace o produktech. Zákazník 

má velmi širokou škálu možností pro svůj výběr a je si těchto možností dobře 

vědom. Důležitým marketingovým nástrojem tohoto období je segmentace a 

vytipování cílových skupin. Marketing 3.0, jehož nástup Kotler sleduje 

v současnosti a jehož další rozvoj předpokládá i do budoucna, je naopak zaměřen 

na hodnoty (values-driven marketing). Zákazníci v éře marketingu 3.0 nejsou 

vnímáni pouze jako spotřebitelé, ale jako bytosti s vlastním myšlením, srdcem a 

duchem. V marketingu 3.0 je pro podnik klíčové určit si vlastní vizi, hodnoty a 

poslání a reflektovat chování a postoje zákazníků (Kotler 2010).  

          Kotler spojuje nástup nové éry marketingu mimo jiné s procesem 

globalizace a s trendy, které tento fenomén přinesl. Proces globalizace s sebou 

nese podle Kotlera tři hlavní paradoxy: 

1. Politický paradox globalizace: zatímco demokracie se v globálním měřítku stále   

šíří, roste moc nové globální supervelmoci- Číny. Čína představuje klíčového 

hráče světové ekonomiky a je příkladem toho, že tržní kapitalismus nutně 

nepotřebuje ke svému fungování demokracii. Globalizace tedy pohání ekonomiku, 

ale ne politiku. 

2. Ekonomický paradox globalizace: globalizace vyžaduje ekonomickou integraci, 

ale přitom vytváří ekonomiky s nerovným postavením. 

3. Sociokulturní paradox demokracie: vlivem globalizace dochází k vytváření 

univerzální globální kultury, zároveň proces globalizace vyvolává protichůdnou 

tendenci a přispívá k posilování národních kultur (Kotler 2010). Příklady velkých 

nadnárodních korporací, které za účelem dosažení co nejvyššího zisku často 

jednaly neeticky a šly za hranice toho, co je pro západní společnost morálně 

přijatelné, proměnily vnímání a požadavky zákazníků. Když se v polovině 

devadesátých let dostaly na veřejnost skandály známých nadnárodních korporací, 

které pro snížení výrobních nákladů využívaly dětskou pracovní sílu nebo se 
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velmi nešetrným způsobem chovaly k životnímu prostředí, zvedla se vlna odporu. 

Klein o tomto období říká: Druhá polovina 90. let byla sice charakteristická 

enormním nárůstem všudypřítomnosti značek, ale paralelně s tím nenápadně 

vznikla síť aktivistů, kteří se zapojili do boje za ochranu životního prostředí, 

slušné pracovní podmínky a lidská práva a kteří byli odhodláni odhalit škody 

skryté pod nablýskaným pozlátkem (Klein, 2005: 329). Tato atmosféra se projevila 

v celé společnosti a vedla k redefinování požadavků spotřebitelů. Firmy se musely 

zaměřit na rozvoj vlastní strategie tak, aby jejich aktivity byly pozitivně vnímány 

v celkovém kontextu jejich působení. Vrátíme- li se zpět k úvodní otázce, zda 

některé firmy používají koncept CSR pouze jako marketingovou strategii, není 

podle názoru autorky možné poskytnout jednoznačnou odpověď. Vzhledem 

k čistě dobrovolnému charakteru politiky společenské odpovědnosti podniku 

nelze jasně vysledovat motivace, které firmu k přijetí tohoto závazku vedou. Ať 

už jsou však tyto motivace čistě altruistické nebo mají strategický charakter, ve 

výsledku mají v převážné většině případů pro společnost pozitivní dopad.    

 

 

3.5 Vztah mezi CSR a místní komunitou 

 

Pro vztah mezi CSR podniku a místní komunitou je klíčové navázaní 

dialogu se stakeholdery (stakeholders dialogue), kdy firma určí své klíčové 

partnery z řad neziskových organizací, institucí státní správy, místních úřadů a 

místní komunity obecně. Tabulka 1.3 zachycuje výčet možných CSR aktivit a 

konkrétních příkladů jejich aplikace ve spolupráci mezi firmou a místní 

komunitou. Podle Krymlákové může mít podpora firmy dvojí podobu: a. přímou 

proaktivní pomoc firmy realizovanou veskrze vlastní nadaci, b. nepřímou 

reaktivní formu, kdy firmy spolupracují s neziskovými organizacemi. Pomoc 

firem dále rozděluje na finanční- v podobě peněžitých darů, a nefinanční, která 

spočívá například v poskytování určitých činností zdarma, pronájmu prostor nebo 

poskytování firemního know-how.  Do veřejně prospěšných projektů může firma 

zapojit své zaměstnance, například formou volunteeringu , kdy se zaměstnanci 

dobrovolně zapojují do CSR aktivit firmy, nebo matchingu, což je finanční 

přispění zaměstnanců, realizovaná například formou sbírky mezi zaměstnanci, 

kterou pak firma zněkolikanásobí. Dalším možným způsobem pomoci je tzv. 
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payroll giving, neboli způsob podpory, kdy firma administruje zaměstnancům 

pravidelné strhávání darů u jejich příjmů ve prospěch vybrané neziskové 

organizace (Krymláková, 2009: 92-93). 

  

Tabulka č. 3: Sociální oblast-místní komunita 

CSR 

TÉMATA 

CSR 

AKTIVITY 

PŘÍKLADY 

Podpora 

komunity 

Firemní dárcovství 

 

 

 

 

 

Firemní 

dobrovolnictví 

 

 

Firemní investice do 

místní komunity 

 

 

 

Vlastní firemní 

projekty 

Finanční či materiální 

podpora, poskytnutí 

služeb se slevou či 

zdarma, zapůjčení 

firemních prostor 

 

Zaměstnanci 

vykonávají 

dobrovolnou práci 

v pracovní době 

Dlouhodobé 

strategické zapojení 

do místní komunity či 

partnerství 

s neziskovými 

organizacemi 

Benefiční 

plesy, aukce, 

tomboly 

Spolupráce se 

školami 

Spolupráce se 

studenty 

 

 

 

 

Podpora výuky 

Studentské stáže, 

praxe či exkurze, 

konzultace 

diplomových prací, 

podpora studentských 

aktivit 

Zapůjčení či darování 

techniky 

Účast ve výuce 

Zapojení 

stakeholderů 

Zapojení 

zaměstnanců 

 

 

 

Zapojení zákazníků 

 

 

Zapojení obchodních 

partnerů 

Firemní 

dobrovolnictví 

Matchingový fond 

Benefiční akce 

s účastí zaměstnanců 

Zapojení zákazníků 

do CSR aktivit firmy 

 

Zapojení obchodních 

partnerů do CSR 

aktivit 

      Zdroj: Krymláková, 2009: 98 
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V současné době je konceptu CSR přikládán potenciální význam v oblasti 

zvyšování kvality veřejných služeb prostřednictvím spolupráce firmy s veřejným 

sektorem. Pavlík uvádí: Vizí moderního konceptu CSR je zvýšit podíl privátních 

firem, organizací územní veřejné správy a neziskových organizací, které přijímají 

dobrovolně odpovědnost nad rámec zákonných požadavků formou CSR konceptu 

na podporu zvyšování kvality a efektivity poskytování veřejných služeb (Pavlík, 

2010: 113). V této práci je koncept CSR nahlížen právě z perspektivy všech tří 

sektorů-soukromého, veřejného i neziskového, zvláštní důraz je přitom kladen na 

organizace neziskového sektoru. Dlouhodobé projekty, vycházející z funkčního 

partnerství mezi firmou uplatňující CSR a neziskovou organizací mohou být 

úspěšné. Důležité je uvědomit si, že společensky odpovědnou organizaci a 

neziskové organizace spojuje společná orientace na hodnoty (values driven 

organizations) a proto jejich spolupráce může být úspěšná. „Nejkvalitnější 

projekty v oblasti CSR jsou však takové, které vycházejí z dlouhodobého 

partnerství mezi NNO a firmou (…). NNO přináší odbornost a reputaci, firma 

finanční prostředky a kvalitní manažerské postupy a společně vytvoří projekt 

s jasným přínosem pro společnost i firmu samotnou“(Napříč společenskou 

odpovědností firem, 2005: 43)   

 

3.6 Koncepty příbuzné CSR: Etika v podnikání a mezisektorová spolupráce jako 

širší teoretická východiska 

 

3.6.1 Etika v podnikání 

 

Koncept společenské odpovědnosti firem vychází z předpokladu, že firma 

cítí odpovědnost za místo, kde působí a za lidi, kteří v něm žijí. Takový způsob 

uvažování nutně souvisí s hodnocením toho co je, nebo není správné, koncept 

CSR je tedy založen na předpokladu etického uvažování subjektů, které se k němu 

hlásí. Přestože praxe ekonomického systému v éře globalizace nabízí  příklady, 

které můžeme označit jako záměrně neetické chování, etika a ekonomie jsou úzce 

propojeny a byly tak vnímány již v minulosti. Etika je podle některých autorů 

pojímána jako jeden ze základních zdrojů ekonomie již u Aristotela, který 

v Nikomachově etice představuje etické hledisko společenské prospěšnosti takto: 
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vždyť milé jest dosáhnouti dobra i pro jednotlivce, krásnější však a ve větší míře 

božské dosíci ho pro národ a obce (Sen 2002: 14).  

          Konflikt mezi vlastním prospěchem jednotlivce, popřípadě firmy, a zájmy 

celé společnosti je klíčovým pro všechny definice podnikatelské etiky. Vzhledem 

k tomu, že etika je kulturně, společensky i historicky podmíněna, je nesnadné 

představit jednu univerzálně platnou definici etického podnikání. Uvádíme zde 

několik základních definic autorů odborné literatury věnované problematice 

etického podnikání: 

(1.) V podnikatelské etice jde o reflexi etických principů do veškerých podnikatelských 

činností, zahrnující individuální a korporativní hodnoty (Bohatá, 1994: 8)      

(2.) Někteří autoři považují za měřítko podnikatelské etiky tzv. Sternbergovo 

kritérium, které je založeno na rovnici „špatná etika= špatný byznys“ (Kuldová, 

2010: 107) 

(3.) Podnikatelská etika se zabývá přiměřeností chování podnikatelských subjektů a 

tím, zda jsou podnikatelské praktiky „dobré“ či „špatné“ (Šroněk, 1995) 

 

Etika v podnikání kromě ekonomické činnosti zahrnuje také rozměr personální. 

Zohledňuje soulad mezi potřebami lidského činitele, popřípadě komunity a 

potřebami daného podniku (Kárníková, 1997: 77). Kárníková uvádí okruhy, 

kterými by se měla podnikatelská etika zabývat: 

 Život jako základní a zároveň nejvyšší hodnota 

 Vliv podnikatelů a řídících pracovníků na usměrňování práce jak společníků, tak 

všech zaměstnanců v duchu etických požadavků (…) 

  Etika vykazování (pravdivé účetnictví, statistiky, atd.) 

 Etika v konkurenci a reklamě 

 Etika ve výrobě 

 Etika ve vztahu k zákazníkům 

 Etika podniku ve vztahu ke vzdělání, ke zdravotnictví atd. 

 Podpora kultury ze strany podnikatelů 

 Tvorba vztahu zaměstnanců k podniku 

 Etika v chování firmy  

        (Kárníková, 1997) 
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 Historie a současný stav etiky v podnikání v ČR 

 

V České republice byl vývoj etiky v podnikání úzce spojen s procesy, které 

následovaly po celospolečenských změnách následujících po roce 1989. První 

polovina devadesátých let přinesla proces ekonomické transformace, 

charakterizovaný okouzlením podnikatelů z možností liberálního ekonomického 

prostředí. Veřejnost se otázkami etiky v podnikání příliš nezabývala, již v průběhu 

devadesátých let však začaly vznikat iniciativy v oblasti akademického prostředí a 

neziskového sektoru, které se touto tématikou začaly zabývat. V roce 1994 

například vznikla Společnost pro etiku v ekonomice při Národohospodářském 

ústavu AV v Praze, v roce 1999 potom bylo založeno občanské sdružení Etické 

fórum, prosazující etické chování v mnoha oborech lidské činnosti. (Putnová, 

2007: 22)   

V roce 2005 zveřejnila společnost Transparency International výzkum, který 

mapoval úroveň podnikatelské etiky v ČR, hlavním cílem výzkumu bylo zjistit, 

jaký je postoj českých manažerů k dodržování etických principů. Podle závěrů 

tohoto výzkumu, prostředí v ČR stále spíše ztěžuje možnost podnikat eticky, 

zároveň se úroveň etiky v ČR mírně zlepšuje a perspektivy jsou dobré. Podle 

výzkumu se dále jistá úroveň neetického chování v naší zemi považuje za běžný 

standard (Etické přístupy v podnikání 2006) 

 

Nástroje podnikatelské etiky v rámci CSR 

 

Základními nástroji podnikatelské etiky jsou etické kodexy, sociální a etické 

audity, reporting, měření a mezinárodní podpora etického programu, společensky 

odpovědné aktivity, analýza zainteresovaných stran, vzdělávání a trénink etického 

chování, etický leadership,whistelblowing-anonymní informační linky (Kuldová, 

2010: 109). Etické kodexy patří mezi nejrozšířenější nástroje podnikatelské etiky, 

k jejich přijetí firmu nezavazuje žádný zákon a jde o čistě dobrovolný závazek 

dodržovat určité etické normy. Etický kodex představuje určitou formu 

samoregulace firmy. Aby nešlo ze strany firmy o pouhou proklamaci, měl by 

eticky kodex obsahovat také nástroje ke kontrole dodržování přijatých zásad a 

norem a nabídnout řešení pro případné nedodržení těchto zásad (Zadražilová, 

2010: 98). Etický kodex může vzniknout jako výsledek práce manažerů firmy, je 
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však důležité, aby ho přijali za svůj všichni pracovníci podniku. Podle 

Zadražilové může v etickém kodexu zaměstnavatel upravovat nejen zásady 

etického chování ke státu, chování v rámci vztahů na celospolečenské úrovni 

(respektování lidských práv, dobročinné aktivity), vztahů k akcionářům, 

obchodním partnerům, zákazníkům, ale řeší zde obvykle i své závazky ve vztahu 

k zaměstnancům-například rovné zacházení a zákaz diskriminace, bezpečné 

pracovní podmínky, spravedlivé mzdy, poskytování informací a konzultace se 

zaměstnanci nebo jejich zástupci, hmotnou zainteresovanost zaměstnanců 

(Zadražilová, 2010: 126)      

 

 3.7 Mezisektorová spolupráce 

 

Dobrovolné partnerství soukromého, veřejného (státního) a občanského 

sektoru může vytvořit příznivé prostředí k řešení sociálních problémů, přispět 

k tvorbě sociálního kapitálu a tak i k celkovému zlepšení společenského klimatu 

v dané komunitě. Mezisektorové partnerství je založeno na myšlence efektivního 

řešení sociálních či ekologických otázek, kdy každý ze sektorů nabízí pro toto 

řešení své vlastní zdroje.  Rozdělení na soukromý, veřejný a občanský sektor 

vychází ze sektorového rozdělení hospodářství, které se uplatňuje především 

v ekonomii a ve statistice. Rozlišuje se veřejný sektor a soukromý tržní sektor. 

V 70. letech 20. století v USA posílil význam organizací mimo stát a trh natolik, že 

do oběhu vstoupil termín třetí sektor a jeho různé obměny (Skovajsa, 2010: 31). 

Termín třetí sektor, který pouze označuje prostor mezi trhem a státem se mi pro 

účely této práce jeví jako příliš obecný, v textu je tedy užíván převážně termín 

občanský sektor, který kromě ekonomického rozměru postihuje také sféru sociální 

a zohledňuje přítomnost občanského jednání (Skovajsa, 2010: 34). Na tomto místě 

budou stručně definovány charakteristické rysy jednotlivých sektorů a také jejich 

silné stránky, které mohou být případným přínosem v rámci mezisektorové 

spolupráce.  

 

Veřejný sektor  

Veřejný sektor je tvořen státní správou a samosprávou. Je to relativně jednoduše 

uplatnitelný nástroj regulace, jehož výhody jsou patrné především v oblastech, 
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kde se nerozhoduje na základě kritéria ekonomické efektivnosti, ale kde převažují 

veřejné statky nad soukromými. Jde například o tyto případy: 

 v přípravě a realizaci rozhodnutí politického charakteru 

 tam, kde užití nástrojů práva a veřejné správy nemá rozumnou alternativu 

 tam, kde transakční náklady tržního systému jsou neúměrně vysoké, a intervence 

státu dokáže tyto náklady snížit 

 tam, kde požadavek na rychlost rozhodnutí a jeho následnou realizaci má přednost 

před požadavkem na ekonomickou efektivnost. 

 V zajištění kontinuity a stability žádoucích služeb tam, kde selhává trh. 

(Potůček, 2010: 97) 

 

Soukromý sektor  

Soukromý sektor představuje oblast soukromých subjektů zaměřených na 

dosažení zisku (Skovajsa, 2010:32) Základem soukromého sektoru je trh. Trh je 

samoregulační systém, v němž poptávka a nabídka, dosažený zisk či ztráta alokují 

vzácné zdroje (statky) efektivněji než kterýkoli z dalších známých regulačních 

mechanismů (Potůček, 2010: 87). Základem trhu je tedy možnost jedinců 

dobrovolně se rozhodnout a zvolit určitý statek.   

Přednosti trhu:  

 Schopnost maximalizovat ekonomickou efektivnost 

 Sklon k inovacím 

 Opakování úspěšných experimentů 

 Rychlá adaptace na změny podmínek 

 Opuštění neúspěšných nebo zbytečných činností 

 Efektivnější realizace komplexních systémových úloh 

 Vytvoření velkých příležitostí pro uplatnění tvořivosti a podnikavosti lidí 

 Prosazování preferencí jednotlivců, například jejich požadavky na výběr v rámci 

tzv. suverenity spotřebitele 

(Potůček, 2010: 90) 

 

Občanský sektor 

Občanský sektor je institucionalizovaným vyjádřením života občanské společnosti 

(Potůček, 2010:103). Občanský sektor uspokojuje potřeby tam, kde je stát nebo 
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komerční sektor nejsou schopny uspokojit, anebo pouze v nedostatečné míře. 

Kromě toho splňuje občanský sektor ještě dvě základní funkce: sociální a 

politickou. Sociální funkce nespočívá pouze v naplňování specifických potřeb, ale 

také v možnosti svobodně se sdružovat a v různých formách se podílet na životě 

společenství. Politická funkce občanského sektoru spočívá v roli 

zprostředkovatele zájmů občanů. Další významnou funkcí občanského sektoru je 

role iniciátora společenských změn a nositele inovačních přístupů. Do občanského 

sektoru řadíme tzv. nestátní neziskové organizace (NNO), které dle definice H. 

Anheiera a L. Salamona musí splňovat tato kritéria a být: 

a.  institucionalizované 

b. soukromé 

c. nerozdělující zisk 

d. samosprávné, autonomní 

e. dobrovolné 

V České republice této definici odpovídají tyto právní formy: občanská sdružení, 

nadace, nadační fondy, evidované právnické osoby a obecně prospěšné 

společnosti. Ke státním neziskovým organizacím v současnosti patří příspěvkové 

organizace a organizační složky státu. Občanský sektor je na rozdíl od 

komerčního sektoru a státu efektivnější v činnostech, které  : 

 Generují minimální nebo žádný zisk 

 Vyžadují vcítění se do potřeb ostatních a ochotu jim pomoci 

 Vyžadují celostní přístup 

 Předpokládají efektivní, okamžitou pomoc jednotlivcům 

 Předpokládají důvěru na straně klientů 

 Vyžadují dobrovolnou práci 

 Jejichž cílem je získání finanční pomoci prostřednictvím darů 

 Zahrnujících uplatnění morálních kritérií a individuální odpovědnosti ve 

vykonávané činnosti. 

   (Potůček, 2010: 105-106) 

 

Každý ze sektorů má své nesporné klady a zároveň nevýhody pro efektivní 

dosahování výsledků v určitých oblastech. Procesy  Uphoff vidí možnost dosažení 

pozitivního synergického efektu mezi působením všech tří sektorů. Aby ovšem bylo 
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možné toto tušení převést do přesvědčivé podoby, je třeba systematicky 

rozmnožovat naše poznatky o tom, jak lze tyto alternativní-zároveň však 

komplementární a navzájem závislé-nástroje regulace uplatňovat co 

nejefektivněji. Zvláště je třeba věnovat pozornost kulturnímu, legislativnímu a 

institucionálnímu prostředí, kvalitě lidských zdrojů, to vše v kontextu globálních 

vývojových trendů, ohrožení a rozvojových příležitostí (Potůček, 2010: 116).   

 

Tabulka č. 4:  Základní charakteristiky veřejného, komerčního a občanského 

sektoru. 

       Zdroj: Potůček, 2010: 114 
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Formy spolupráce mezi jednotlivými sektory 

 

  Proces globalizace a s ním související společenské trendy přinesl větší 

vzájemnou závislost jednotlivých sektorů a nové požadavky na jejich fungování. 

Žádný ze sektorů nemůže plnohodnotně uspokojit aktuální potřeby společnosti a 

využít všechny příležitosti současného trhu. Zadek používá pro tento trend termín 

new economy, tato nová ekonomika je podle něj charakterizovaná posuny 

v jednotlivých sektorech, prolínáním povinností a odpovědností veřejného a 

komerčního sektoru. S tím, jak se snižuje význam geografických hranic, roste 

význam nových technologií a komunikačních prostředků a to má dopad na 

jednotlivé komunity po celém světě Éra globalizace byla spojena také se skandály 

velkých nadnárodních korporací, které se snažily o snižování výrobních nákladů 

pomocí praktik sahajících za hranici etiky, tyto skandály vedly ke ztrátě důvěry 

v byznys (Klein 2005). V důsledku toho začal narůstat tlak na firmy, aby se 

chovaly v souladu s konceptem triple-bottom line, tedy aby kromě ekonomického 

prospěchu, sledovaly také sociální a ekologický rozměr činnosti jejich podniku. 

Postupně převládl trend, kdy firmy již nepřistupují ke společnosti jen optikou 

naplňování zájmů svých akcionářů, ale jako k celku. Firmy jsou si vědomy 

skutečnosti, že ztráta reputace a dobrého jména firmy má negativní dopad na 

trvalou udržitelnost firmy, ekonomická činnost je proto závislá na té společenské 

(Loza 2004). Spolupráce mezi jednotlivými sektory se tedy ukazuje jako jeden 

z možných nástrojů pro řešení problémů dané komunity, jehož přidanou hodnotou 

je prohlubování vztahů na místní úrovni a tvorba pozitivních společenských vazeb 

ve smyslu Putnamova konceptu sociálního kapitálu (Putnam 1993, 1995) . 

Seitanidi identifikuje 4 typy mezisektorového partnerství (Seitanidi, 2010: 140): 

1. PPP (public-privat partnership): spolupráce mezi veřejným a komerčním sektorem 

2. Partnerství NNO- veřejný sektor 

3. Partnerství NNO- komerční sektor 

4. Trisector Partnership: na řešení určitého problému se podílí všechny tři sektory 

 

PPP (public-privat partnership) 

Jde o spolupráci veřejného a soukromého sektoru, která vzniká s využitím 

zdrojů ze soukromého sektoru za účelem realizace veřejné infrastruktury nebo 
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veřejných služeb. Typické oblasti, ve kterých mohou být realizovány PPP 

projekty, jsou tyto:  

Dopravní infrastruktura – dálnice, tunely, mosty, administrativní případně 

ubytovací kapacity – úřady, soudy, ubytovny, administrativní prostory, věznice, 

zdravotnictví – nemocnice, školství – univerzitní komplexy, studentské koleje, 

školy, obrana – výzbroj, speciální infrastruktura, utility – vodárenství 

(PPPCentrum 2012) 

 

Partnerství NNO-veřejný sektor 

  V českém prostředí je neziskový sektor tradičně závislý na dotacích od státu, 

v posledních letech také od Evropské Unie, z menší části na darech od 

soukromých subjektů. Měnící se podoba ekonomiky nezaručuje, že bude mít 

neziskový sektor dostatek financí na vlastní aktivity z tradičně využívaných 

zdrojů, proto by trend navazování spolupráce mezi neziskovým sektorem a 

soukromými firmami, popřípadě veřejným sektorem, mohl být způsobem, jak řešit 

tuto situaci.   

 

 

Partnerství NNO-komerční sektor 

  Win-win řešení: partnerství mezi NNO a firmou může přinést vzájemné 

obohacení o informace a také přispět ke vzniku nového způsobu podnikání popř. 

k vyvinutí inovativních programů. Když firma buduje partnerství s komunitou, 

odbourává možnou kritiku a nedůvěru, neziskové organizace někdy mohou sloužit 

i jako zprostředkovatel mezi komunitou a firmou, vzhledem k tomu, že mají ke 

komunitě blíž a mají lepší povědomí o jejích problémech. 

 

 Trisector Partnership 

Dobrovolná spolupráce všech tří sektorů, kdy dochází ke 

komplementárnímu využívání zdrojů za účelem dosažení co největší efektivity při 

řešení problémů dané komunity.  
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3.7.1 CSR a mezisektorová spolupráce 

 

Koncept CSR je jedním z velmi vhodných nástrojů pro rozvoj 

mezisektorové spolupráce, která je přínosná pro všechny zainteresované strany a 

přináší tzv. win-win řešení. Podle Seitanidi je mezisektorové partnerství přímo 

vhodnou formou CSR, takové partnerství může nabývat různých podob, od 

rétorických vyjádření po skutečně fungující spolupráci vedoucí k dosažení cílů 

(Seitanidi 2010). Aby nebyl koncept společenské odpovědnosti firmy v naší zemi 

nadále vnímán spíše jako marketingový nástroj pro zlepšení reputace firmy, bude 

třeba představovat konkrétní řešení problémů, přispívajících k udržitelnému 

rozvoji společnosti za účasti partnerů ze všech sektorů. Pavlík předpokládá další 

vývoj konceptu CSR v kontextu mezisektorové spolupráce: Vizí moderního 

konceptu CSR je zvýšit podíl privátních firem, organizací územní veřejné správy a 

neziskových organizací, které přijímají dobrovolně odpovědnost nad rámec 

zákonných požadavků formou CSR konceptu na podporu zvyšování kvality a 

efektivity poskytování veřejných služeb (Pavlík, 2010). Komunitní investování 

formou mezisektorové spolupráce je jednou z nejviditelnějších možností jak může 

firma prezentovat vlastní koncepci CSR. Základní strategií by přitom mělo být 

takové prostředí pro řešení problému, které je výhodné jak pro firmu, tak pro 

komunitu, tzv. win-win řešení.  

 

4. Případová studie Škoda Auto a komunity města Mladá Boleslav 

 

Následující kapitola představuje případovou studii, přičemž zvoleným případem 

je Škoda Auto a síť vztahů, které má společnost s vybranými aktéry místní 

komunity z řad neziskového sektoru a veřejné správy. Hlavním cílem této kapitoly 

je přinést analýzu současného stavu vnější dimenze sociálního pilíře CSR ve 

Škoda Auto a zjistit, jak je tato koncepce vnímána u vybraných aktérů z místního 

neziskového sektoru. Dílčími cílem je potom zjištění, do jaké míry místní 

neziskové organizace ovlivňují politiku CSR ve Škoda Auto, zda jsou ochotny se 

aktivně zapojovat do jejího utváření a zda existují témata, která by byla vhodná 

pro řešení v rámci mezisektorové spolupráce. 
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První část výzkumu mapuje současný stav CSR ve Škoda Auto. Zde byla 

použita metoda analýzy dokumentů: práce s webovými stránkami společnosti ŠA 

a dalšími relevantními weby, rešerše místních médií, zpracování údajů z výroční 

zprávy za rok 2011 a poslední Zprávy o trvale udržitelném rozvoji, analýza 

podkladů poskytnutých v rámci Škoda Auto.Text pojednává nejen o CSR 

aktivitách, ale mapuje i další aktivity, kterými společnost ovlivňuje komunitu, 

v níž působí. V rámci výzkumu jsem absolvovala čtyři hloubkové rozhovory 

s vybranými pracovníky společnosti, které mi přinesly množství užitečných 

informací. 

Tato kapitola zároveň přináší shrnutí výsledků polostrukturovaných 

rozhovorů, které byly vedeny v neziskových organizacích za účelem zjištění, jak 

je v těchto organizacích CSR ve Škoda Auto vnímáno.  Při výběru vzorku jsem se  

zaměřila na organizace, které se svou činností obsahově shodují s hlavními 

principy koncepce CSR ve Škoda Auto. Stěžejní metodou sběru dat v neziskových 

organizacích byly polostrukturované rozhovory. Tato metoda byla zvolena 

vzhledem k tomu, že u vybraných organizací byla sledována společná tématická 

linie- společné otázky, se týkaly vnímání konceptu CSR ve Škoda Auto. 

              

4.1 Strategie CSR ve Škoda Auto 

 

Na tomto místě bude představen koncept CSR ve Škoda Auto (ŠA) a dále 

budou popsány aktivity, kterými společnost ovlivňuje místní komunitu a díky 

kterým dochází k interakci s místními  stakeholdery z jednotlivých sektorů. Ráda 

bych přitom zdůraznila, že součástí popisu bude celá škála aktivit, které mají 

dopad na komunitu a nikoliv jenom projekty, které jsou explicitně uvedeny jako 

součást strategie CSR ve ŠA. ŠA je největší soukromou společností v České 

republice. Svou činností se podílí na 4 % HDP a představuje až 7,5 % z celkového 

exportu naší země. Firma funguje v úzké symbióze s městem Mladá Boleslav a 

má významný dopad na každodenní život tisíců obyvatel města. Společnost 

podporuje celou řadu aktivit z různých oblastí, nejde však vždy o součást 

konceptu CSR, ale například o jednorázový sponzoring nebo dlouhodobou 

spolupráci
4
 s městem, která také není společností deklarována jako součást CSR. 

                                                           
4
 Dlouhodobá spolupráce zde znamená koncepční řešení společných projektů v období min. tří let. 
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Jak již bylo zmíněno, jednotlivé projekty nejsou centrálně řízeny jedním 

oddělením, ale různé typy projektů podpory jsou zajišťovány různými odděleními, 

je proto technicky jen velmi složité podat kompletní přehled o všech aktivitách, 

kterými společnost vstupuje do interakce s místní komunitou a taktéž přesně 

kvantitativně vyjádřit míru této podpory. Pro účely interního fungování 

společnosti došlo k vydefinování toho, co je klasický komerční sponzoring, 

aktivity CSR spadají do toho, co zbývá. V současnosti ŠA připravuje novou 

koncepci CSR, ta však nebude v práci reflektována. (polostrkturované rozhovory, 

Škoda AUTO, 2012). Co se týče reportingu, ŠA doposud nezpracovávala své CSR 

reporty podle některé z mezinárodně uznávaných metodik. Na webových 

stránkách společnosti není zveřejněn CSR report ani Zpráva o trvale udržitelném 

rozvoji. Způsob, jakým společnost informuje o vlastní CSR strategii je omezen na 

několik deklaratorních vyjádření a prezentování spolupráce s velkými 

neziskovými organizacemi celostátní působnosti. Na webu jsem nenalezla žádné 

informace pro potenciální žadatele o podporu a z rozhovorů s respondenty z řad 

neziskových organizací vyplynulo, že o podporu žádají na základě neformálních 

vazeb a známostí, které mají s někým ve ŠA (polostrukturované rozhovory NNO, 

2012). Co se týče vztahu mezi koncepcí CSR ve Volkswagenu a v jeho dceřiné 

společnosti ŠA, je zde ponechána autonomie a jednotlivé koncepce reagují na 

aktuální potřeby v daném místě. Stejný princip platí i v zahraničních výrobních 

závodech samotné Škody, například v Indii, kde je sociální situace zaměstnanců 

diametrálně odlišná od té v Čechách, a jsou proto podporovány programy 

odlišného charakteru, investuje se například do vakcinace a vzdělávání.   

 

Aktivity v rámci CSR 

  

Ve ŠA funguje třípilířový koncept CSR, zaměřený na rovinu ekonomickou, 

sociální a environmentální. Projekty jsou přitom zaměřeny dvěma směry:  

a. Celorepubliková působnost, kdy společnost podporuje etablované nestátní 

neziskové organizace mezi jinými Paralympijský výbor, Centrum Paraple, 

Zdravotní klaun, nebo konkrétní charitativní projekty, např. Cesty městy, Dětská 

dopravní hřiště nebo Za každé prodané auto jeden zasazený strom (Škoda Auto, 

2012) 
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b. Místní působnost, kdy ŠA podporuje lokalitu, ve které působí a její rozvoj. Pro 

účely této práce se zaměřím pouze na komunitu města Mladá Boleslav a projekty 

spojené s jejím rozvojem.
5
 

ŠA přijala třípilířový systém konceptu společenské odpovědnosti, nyní se 

podrobněji zaměříme na jednotlivé pilíře: 

 

 

Ekonomický pilíř 

 

          ŠA je největší soukromou společností v České republice a jako taková 

zásadním způsobem ovlivňuje život desítek tisíců lidí v celém regionu 

Mladoboleslavska
6
. Je bezkonkurenčně největším zaměstnavatelem ve městě 

Mladá Boleslav a většina zdejších obyvatel je na společnosti ekonomicky závislá.   

           V rámci ekonomického pilíře se od roku 2007 ŠA hlásí ke Kodexu správy a 

řízení společností (Corporate Governance), vycházejícího z pravidel OECD, jehož 

cílem je podpořit transparentnost a dodržování etického chování v podnikatelské 

praxi České republiky (Zpráva o trvale udržitelném rozvoji 2009/2010, str. 14).  

          Společnost dále přijala vlastní etický kodex- Kodex chování ve Škoda Auto, 

který na základě hodnot celého koncernu určuje konkrétní pravidla chování a 

standardy pro profesionální jednání zaměstnanců společnosti na všech úrovních. 

Kodex se přitom nezaměřuje pouze na vztahy mezi zaměstnanci, ale také na 

chování zaměstnanců směrem navenek, ve vztahu k zákazníkům, dodavatelům a 

společnosti obecně. Etický kodex společnosti přímo deklaruje: Základem našeho 

jednání je zodpovědnost vůči okolnímu světu. Snažíme se přispívat k rozvoji svého 

okolí a to na úrovni regionální, národní i nadnárodní. Podporujeme charitativní, 

vzdělávací a veřejně prospěšné aktivity. (Kodex chování ve Škoda Auto).  

          Součástí ekonomického pilíře je dále budování dobrých vztahů se 

zákazníky a dodavateli. Naším zájmem je dobrý a dlouhodobý vztah k zákazníkům 

a dodavatelům, jehož základem je důvěra a vysoká kvalita vzájemných služeb a 

jejich neustálé rozvíjení (Kodex chování ve Škoda Auto).  

 

 

                                                           
5
 ŠA má dále své výrobní závody v Kvasinách a Vrchlabí. 

6
 Stejně tak je tomu i na Rychnovsku a Vrchlabsku 
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Sociální pilíř 

 

ŠA uplatňuje koncept společenské odpovědnosti jak v oblasti interní, tj. 

směrem dovnitř společnosti, tak v oblasti externí, tedy ve vztahu ke svým 

partnerům vně společnosti. V rámci sociálního pilíře realizuje ŠA programy 

v oblasti péče o zdraví, bezpečnosti, vzdělávání a rozvoje lidského kapitálu, 

rovných příležitostí, angažovanosti ve prospěch místní komunity, například 

v podobě rozvoje infrastruktury, bezpečnosti nebo zvyšování kvality života. Téma 

angažovanosti firmy ve prospěch místní společnosti je pro účely práce stěžejní a 

dále mu bude věnována větší pozornost, nyní představím konkrétní aktivity 

v jednotlivých oblastech s využitím vybraných témat z Tabulky 1 

 

Tabulka č. 5  

                                                               

                                                        Sociální pilíř 

Problémy Konkrétní aktivity ve ŠA     

Různorodost na 

pracovišti,     

tolerance/ sociální 

koheze 

 

 

 

ŠA zaměstnává množství zahraničních pracovníků, jejich 

integraci se snaží usnadnit pomocí jazykových kurzů, 

přítomností překladatele na pracovišti nebo 

interkulturálním tréninkem manažerů. 

Rovné příležitosti Cílené zvyšování podílu žen v managementu, společnost 

přispívá na jesle a vybrané manažerky na mateřské 

dovolené si mohou ponechat vůz a služební počítač, jsou 

nabízeny speciální cvičení pro ženy, pro těhotné ženy, 

úlevy pro ženy pracující v noci. 

Program 50+, Program seniority a zaměstnávání 

zaměstnanců s handicapem. Program Seniority spočívá 

v možnosti převedení zaměstnance-seniora (30 let 

nepřetržitého zaměstnání u ŠA) na jiné vhodné 

pracovní místo, pokud vzhledem ke svému 

zdravotnímu stavu podle lékařského posudku 

dlouhodobě ztratil způsobilost vykonávat svou 

dosavadní práci - pokud by z tohoto důvodu byl 

zaměstnanec přeřazen do nižšího tarifního stupně, 

náleží mu doplatek při převádění na jiné pracoviště ze 

zdravotních důvodů podle podmínek kolektivní 

smlouvy. Existuje možnost nabídky jiného vhodného 

pracovního místa zaměstnanci-seniorovi v případě 

organizační změny - pokud by  byl takto zaměstnanec 

převeden na pracoviště s nižší přiznanou třídou práce, 



36 
 

bude mu po dobu 12 měsíců zachováno tarifní 

zařazení, které měl před převedením na nové 

pracoviště a po 12 měsících bude v odůvodněných 

případech sjednán doplatek při převedení na jiné 

pracoviště z organizačních důvodů u seniorům, 

kterým zbývá 5 a méně let do dosažení důchodového 

věku a další výhody (Škoda Auto, 2012). Škoda Auto 

získala za svůj program seniority ocenění Top 

Odpovědná firma 2012 v kategorii Firma vstřícná 

seniorům, a postoupila s tímto projektem do 

celoevropské soutěže vyhlašované CSR Europe a 

Evropskou komisí. 
Zdraví a 

bezpečnost 

 

 

Sledování indexu úrazovosti, přijímání preventivních 

opatření, školení zaměstnanců o bezpečnosti práce. Projekt 

„Zdravá firma“: cílem je zlepšení zdraví zaměstnanců a 

podpora odpovědného přístupu k vlastnímu zdraví. 

Program má několik součástí: Zdravé stravování, očkování 

proti chřipce, opatření proti kouření a zlepšení pracovních 

podmínek. 

Vzdělávání a 

rozvoj pracovníků 

Jazykové kurzy, trénink interkulturních znalostí a 

dovedností jako příprava pro mezinárodní rozvoj 

společnosti.Vzdělávání  pomocí e-learningu, programy 

zaměřené na individuální rozvoj zaměstnanců, adaptační 

programy JUST-Pool, Trainee Program,  

Vytváření/ ochrana 

pracovních míst 
Síť chráněných pracovišť: Zdravotní pool 

Společnost zřizuje síť chráněných pracovišť pro starší 

zaměstnance nebo zaměstnance se zdravotními 

omezeními. V rámci tohoto programu jim nabízí 

změny pracovního místa s garantovaným původním 

příjmem po určitou dobu, rekvalifikace, rehabilitační 

pobyty s finančním příspěvkem atd. atdChráněná 

pracoviště jsou ve Škoda Auto systematicky 

zřizována již od roku 2006. Od té doby bylo každý 

rok otevřeno jedno nové. V současné době společnost 

provozuje svých pět pracovišť (čtyři v závodě 

v Mladé Boleslavi a jedno v pobočném závodě 

v Kvasinách) a jedno ve spolupráci s neziskovou 

organizací Fokus. V roce 2011 získala ŠA za projekt 

Zdravotního Poolu cenu Společensky odpovědný 

projekt 2011 v rámci soutěže TOP Odpovědná firma 

(Byznys pro společnost, 2012) 
Ekonomická 

obnova a rozvoj 

Mladoboleslavská automobilka v roce 2011 poskytovala 

práci pro 19 691 zaměstnanců, jako největší zaměstnavatel 

v regionu ovlivňuje ekonomický rozvoj v daném místě. 

Místní 

infrastruktura 

Most u Vývojového centra ŠA v Mladé Boleslavi, 

Severovýchodní tangenta 

Bezpečnost ŠA podporuje projekty dopravní bezpečnosti, spolupracuje 

s Nadací Besip. Podílela se na projektu „Bezpečná cesta 

do školy“, který byl zaměřen na zvýšení bezpečnosti např. 

na přechodech pro chodce a podobně. 

V rámci spolupráce s městem Mladá Boleslav existuje 

pracovní skupina zaměřená na bezpečnost. 
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Zdroj: ŠKODA Výroční zpráva 2011, Zpráva o trvale udržitelném rozvoji 

2009/2010, hloubkové rozhovory ve ŠA 

 

 

Ekologický pilíř 

 

Celkové investice do ekologie dosáhly od roku 1992, podle údajů 

poskytnutých společností, více než 10 miliard Kč. V rámci ekologického pilíře ŠA 

dbá na spolupráci s dodavateli, kteří splňují nejvyšší ekologické standardy (ISO 

14 000) a dále na recyklovatelnost vozů, nové vozy ŠA jsou více než z 90% 

recyklovatelné. Společnost se snaží snižovat dopad na životní prostředí 

snižováním emisí, většina modelů emituje méně než 120 gramů CO2 na jeden 

kilometr. Firemní elektrárna používá biomasu (16%) a při transportu produkce je 

využívána kombinovaná doprava, až 60% produkce je transportováno po železnici 

(Interní prezentace o stavu CSR ve ŠA). Výrazem ekologického smýšlení 

společnosti je také ekologická řada GreenLine, která představuje vozy 

s úspornými motory a s palivo spořícími technologiemi.  

 

4.2 Podpora ve vztahu k místní komunitě 

 

ŠA investuje do komunity města Mladá Boleslav značné množství 

prostředků, lze však jen velmi obtížně určit jejich přesnou výši, vzhledem k tomu, 

že ne všechny aktivity jsou součástí CSR strategie firmy. Pro lepší přehlednost 

jsem rozdělila aktivity, kterými společnost podporuje komunitu do několika 

kategorií: 

Lidský kapitál Velký důraz na vzdělávání budoucích zaměstnanců. ŠA 

má Střední odborné učiliště s cca 760 učni, Vysokou školu 

Škoda Auto čítající téměř 950 studentů, z nichž více než 

50 % zůstává ve společnosti, Vzdělávací centrum Na 

Karmeli. ŠA navázala partnerství s vysokými školami, 

např. v oblasti výzkumu materiálů společnost úzce 

spolupracuje s TU Liberec. Zlepšovací návrhy 

zaměstnanců v rámci projektu Z.E.B.R.A. 

Kvalita života 

(sport, kultura) 

ŠA podporuje Světový šampionát v ledním hokeji, Tour de 

France, Český olympijský tým. V oblasti kultury potom 

například Českou filharmonii nebo Národní divadlo. 

Podpora místních sportovních klubů, především těch, 

jejichž členy jsou zaměstnanci ŠA nebo jejich děti. 
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1. Spolupráce s městem Mladá Boleslav 

2. Komerční sponzoring místních kulturních a sportovních akcí 

3. CSR aktivity: podpora místních NNO a společensky prospěšných projektů 

4. Přispění ke kulturnímu dění ve městě skrze aktivity Vzdělávacího centra Na 

Karmeli a Škoda Auto Muzeum. 

5. Lobbing v zájmu města 

 

 

 Spolupráce s městem Mladá Boleslav: „Dobrý soused“ 

 

Společnost Škoda AUTO je s městem Mladá Boleslav úzce spjata od 

počátku své existence a velmi významným způsobem ovlivňuje život ve městě. 

Vztah vzájemnosti mezi oběma subjekty je nevyhnutelný, vzhledem k tomu, že 

ŠA zaujímá svou rozlohou zhruba třetinu města a poskytuje práci většině místního 

obyvatelstva. Podle Integrovaného plánu rozvoje města Mladá Boleslav je Škoda 

AUTO nejen bezkonkurenčně největším zaměstnavatelem ve městě, ale je také 

příčinou toho, že se Mladá Boleslav řadí mezi ekonomicky nejúspěšnější města 

v naší zemi. Automobilka zaměstnává přibližně 26 tisíc zaměstnanců, z čehož 

přímo ve městě pracuje 19,4 tisíc. Existence Škody Auto přináší městu zásadní 

rozvojové impulzy a má řadu přímých i nepřímých dopadů na rozvoj místní 

ekonomiky. Na automobilku se ve městě váže řada dalších aktivit, např. vznik 

některých vzdělávacích zařízení, což mimo jin přispívá k souladu mezi nabídkou a 

poptávkou na trhu práce. Existence prosperující automobilky má vzhledem 

k vysoké kupní síle obyvatel pozitivní dopad také na rozvoj obchodu a služeb ve 

městě (Integrovaný plán rozvoje města Mladá Boleslav).  

Nový strategický rozměr získala spolupráce mezi městem Mladá Boleslav a 

Škodou Auto v roce 2011, kdy došlo k založení Projektové skupiny, ve které jsou 

zastoupeni členové společnosti a zástupci města. Tato iniciativa vznikla z potřeby 

koncepčně a systematicky řešit společné projekty v dlouhodobém horizontu. 

Cílem bylo navázat spolupráci na apolitické bázi, která by přesahovala volební 

období i personální změny v představenstvu.  Projektová skupina stanovila sedm 

klíčových témat, která byla vyhodnocena jako nejdůležitější: bezpečnost ve městě, 

pozemky, majetek a infrastruktura, životní prostředí, vzdělávání, sociální témata, 

volnočasové aktivity, turismus, společné PR, finance a investice. Témata musí 
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přinášet prospěch jak pro obyvatelstvo, tak pro zaměstnance společnosti. V Mladé 

Boleslavi je prakticky každá rodina přímo či nepřímo s automobilkou Škoda 

spojena. Tisíce obyvatel v ní pracují, prakticky každý v ní má své známé, tisíce 

vozů Škoda také po městě jezdí. Je tedy jasné, že spolupráce města a automobilky 

je logická a velmi potřebná. A je velmi dobře, že tato spolupráce konečně dostala 

jasné obrysy a perspektivu. Vedení města je připraveno dále toto partnerství 

i jednotlivé společné projekty rozvíjet a postupně realizovat (Adolf Beznoska, 

první náměstek primátora, 2011). Člen představenstva společnosti Škoda Auto se 

ke vzájemné spolupráci vyjádřil takto: Škoda je nedílnou součástí města Mladá 

Boleslav a jedním z našich cílů je nejen vytvořit pro naše zaměstnance vhodné 

pracovní prostředí, ale také spolupracovat na vytváření atraktivního, bezpečného 

a zdravého města. Jsem přesvědčen, že systematickou spoluprací s městem toho 

můžeme dosáhnout (Bohdan Wojnar, 2011). Konkrétním výstupem spolupráce 

mezi městem a společností byla v roce 2011 finanční podpora ze strany Škoda 

Auto na stavbu mostu přes řeku Jizeru spojená s revitalizací Ptácké ulice a dále 

finanční podpora projektu Bezpečnost ve městě. V období 2012-2014 je 

plánovaná podpora projektů v oblastech vzdělávání a sociální oblasti, životního 

prostředí a volnočasových aktivit, vytvoření společného kodexu PR a nastavení 

mechanismů trvalé spolupráce (Spolupráce města a Škody Auto, 2011). Jenom 

v roce 2011 dosáhla finanční podpora ze strany Škody Auto městu výše 9 milionů 

Kč, které byly použity na oblast bezpečnosti ve městě, konkrétně došlo k obnově 

vozového parku městské policie, technickou podporu při ochraně osob a majetku, 

zlepšení dopravní situace a bezpečnosti obyvatel (Boleslavsky deník, 2012). 

Celkový rozpočet na podporu společných projektů ze strany Škoda Auto by měl 

v období 2011-2014 dosáhnout 22,1 milionů korun (Škoda Auto, 2012, hloubkové 

rozhovory).  Projektová skupina se skládá ze zástupců města a firmy, kteří 

vzájemně komunikují prostřednictvím koordinátora projektu. Pracovní tými se 

scházejí zhruba jednou za 14 dní, řídící grémium potom jednou měsíčně.  

 

Komerční sponzoring místních akcí 

Škoda Auto dlouhodobě podporuje mladoboleslavský hokejový a fotbalový 

tým. Dále je například sponzorem Městského divadla Mladá Boleslav. Údaje o 

kompletním firemním sponzoringu na lokální úrovni mi firma na žádost 

neposkytla. 
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CSR aktivity 

Některé společensky odpovědné aktivity společnosti jsou popsány již 

v tabulce výše. Škoda Auto podporuje místní komunitu prostřednictvím 

spolupráce s místními neziskovými organizacemi. Web společnosti nenabízí 

informace o tom, jaká je CSR strategie společnosti v rámci místní komunity, kde 

působí a nejsou zde popsány ani aktivity, které firma v tomto směru podniká. Dále 

zde není uvedena informace, kam se obracet v případě zájmu neziskových 

organizací o podporu ze strany společnosti Škoda Auto. Z rozhovorů 

s respondenty z řad místních NNO a ze společnosti ŠA vyplývá, že se tyto 

informace předávají primárně na základě osobních kontaktů a neformálních 

vazeb.  

          Neziskové organizace se na společnost obrací prostřednictvím písemných 

žádostí, jejichž součástí nutně musí být záměr projektu. Na základě interního 

hodnotícího formuláře jsou tyto žádosti posléze posuzovány. Hodnotící formulář 

je založen na těchto kritériích: 

 lokální charakter 

 důvěryhodnost organizace 

 schopnost komunikovat projekt 

 podporovány jsou projekty z oblasti vzdělávání, dopravní bezpečnost a ekologie 

 projekty by se měly přímo týkat zaměstnanců společnosti nebo jejich rodin/ 

zaměstnanci se do projektů přímo zapojují 

 širší dopad na komunitu/vedlejší efekty 

V roce 2011 společnost obdržela 85 žádostí, z nichž 33 bylo podpořeno. Všechny 

žádosti splňovaly základní požadavky co do struktury, ovšem kvalita jednotlivých 

žádostí se liší. Vzhledem k tomu, že mladoboleslavský neziskový sektor je 

poměrně malý, většinu organizací hodnotící komise již zná, protože podávají 

žádost opakovaně. Celková výše podpory místních neziskových organizací a 

obecně prospěšných projektů místního charakteru v roce 2011 dosáhla 3 325 000 

Kč
7
 (Škoda Auto, 2012, hloubkové rozhovory).             

 

                                                           
7
 Společnost neuveřejnila seznam podpořených organizací ani částky, kterými jednotlivé organizace podpořila.  
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Přispění ke kulturnímu dění ve městě skrze aktivity Vzdělávacího centra Na 

Karmeli a Škoda Auto Muzeum. 

 

Revitalizace areálu Na Karmeli a s ní spojené budování jediné firemní vysoké 

školy v ČR, byla zahájena v roce 2005 za účasti města Mladá Boleslav a 

společnosti Škoda Auto, k otevření areálu došlo v roce 2007. Cílem projektu 

přitom nebylo pouze zajištění dostatečného množství kvalitních absolventů, ale 

dále také umožnit stávajícím zaměstnancům zvyšování kvalifikace, zatraktivnit 

Mladou Boleslav pro stávající i potenciální zaměstnance automobilky a jejich 

rodiny, zařadit Mladoboleslavsko mezi TOP regiony v ČR, podporovat město 

v oblasti kulturních, vzdělávacích či společenských aktivit (Škoda Auto, 2012).  

          Vzdělávací centrum Na Karmeli (VCNK) v současné době nabízí 

různorodý kulturní program, v podobě výstav, přednášek pro veřejnost a dalších 

kulturních akcí. Z rozhovorů s respondenty z neziskových organizací vyplynulo, 

že se někteří z nich již ve spolupráci se Vzdělávacím centrem Na Karmeli podíleli 

na realizaci vlastních projektů a považovali toto partnerství za přínosné. Tato 

spolupráce probíhá například tak, že jsou neziskovým organizací poskytnuty 

zdarma prostory a technické zázemí pro kulturní a společenské akce, jinou formou 

spolupráce je společné PR. Zjišťovala jsem, jakou má VCNK zkušenost 

s místními neziskovými organizacemi při navazování spolupráce na společných 

projektech. Co se týče neziskových organizací, oslovilo nás Téma dne (festival 

Jeden svět), Linka důvěry (relaxační a osvětové odpoledne) a DMO pobyty 

(přednášky). Z naší strany jsme oslovili Centrum 83 a Fokus, aby se stali součástí 

některých našich akcí (většinou šlo o prodej výrobků z jejich chráněných dílen). 

Uvedené organizace mi přišly profesionálně vedené, ale většina jejich nápadů 

běží v zajetých kolejích (VCNK, 2012).    

Muzeum Škoda Auto nabízí návštěvníkům stálou expozici, která zachycuje více 

než stoleté fungování továrny. Muzeum je cílem mnoha návštěvníků nejen 

z České republiky, ale i ze zahraničí. V současné době probíhá rozsáhlá 

rekonstrukce Muzea, pro relevantní období tedy nejsou údaje o jeho návštěvnosti. 

Prostory Muzea se dále využívají ke kulturním a společenským akcím, např. 

koncertům, filmovým festivalům jako jsou Ozvěny zlínského filmového festivalu 

a podobně. Tyto aktivity jsou přitom částečně organizovány ve spolupráci 

s městem, nejde tedy jen o interní akce firmy Škoda.   
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4.3  Vnímání společenské odpovědnosti ve Škoda Auto vybranými lokálními 

NNO 

 

Pro účely výzkumu byly vybrány 4 místní neziskové organizace, jejichž 

tématické zaměření se rámcově shoduje s koncepcí CSR ve Škoda Auto. Jedná se 

o organizace zabývající se ekologií, sportem, kulturou a sociálními záležitostmi.  

Více o výběru organizací a metodologii výzkumu v kapitole 2. 

 

 

Okruhy k polostrukturovaným rozhovorům pro diplomovou práci Vliv 

konceptu CSR na vztahy firmy s místní komunitou v kontextu mezisektorové 

spolupráce. Případová studie Škoda Auto a.s. 

 

 Součástí politiky Škoda Auto a.s. je tzv. společenská odpovědnost firmy, slyšeli 

jste o tomto konceptu? 

 Jde o dobrovolný závazek firmy přijmout odpovědnost nejen za ekonomický růst, 

ale také sociální a ekologický aspekt své činnosti. Součástí tohoto konceptu je i 

podpora a rozvoj komunity. Máte pocit, že Škoda Auto jedná dostatečně 

odpovědně vůči komunitě, ve které působí? 

 Jednala někdy vaše organizace se Škoda Auto o podpoře vlastních projektů, popř. 

nabízela spolupráci na nich? 

 Žádala někdy vaše organizace finanční podporu. Pokud ano, na jaké projekty. Jak 

probíhala jednání. Proč si myslíte, že firma přispěla/nepřispěla na váš projekt. 

 Existují podle vás v místní komunitě problémy, které by měla řešit Škoda Auto 

v součinnosti s městem a případně s místními neziskovými organizacemi?  

 Snažili jste se někdy upozorňovat na tyto problémy, popř. zkoušeli navázat 

spolupráci se zástupci ostatních sektorů? 

 Pokud ano: jak to probíhalo. Pokud ne: měli byste zájem o podobnou spolupráci 

(proč ano, proč ne) 

 Které z následujících problémů, které v projektu Zdravé město veřejnost 

vyhodnotila jako nejdůležitější, by podle vás měly být řešeny v rámci tzv. 
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mezisektorové spolupráce., tj. za účasti zástupců ze všech tří sektorů? Proč? Byla 

by vaše organizace ochotna přispět k této spolupráci?  

 P1 - Více parků - bez psů a návykových látek 

 P2 - Podpora činnosti neziskových organizací - vznik fondu na rozvoj a podporu 

sociálních služeb ve městě 

 P3 - Zlepšení technického stavu škol a školek 

 P4 - Generální koncepce veškeré dopravy (auta, chodci, cyklo, placené i 

rezidentní parkování) 

 P5 - Celoroční sportovní hala s rozumným vstupným 

 P6/7 - Zřízení městské galerie 

 P6/7 - Krytý bazén 

 P8 - Strategický rozvojový plán tělovýchovy, sportu a sportovních zařízení 

 P9 - Veletrh sociálních služeb 

 P10 - Systém půjčoven kol - ve městě i v příměstských částech 

 

Jako respondenty jsem oslovovala především osoby, které mají v organizaci 

na starost fundraising a dalo se tedy předpokládat, že budou mít zkušenost 

s žádáním o podporu v největším podnikatelském subjektu v regionu, popřípadě 

řídící pracovníky organizací. Polostrukturované rozhovory přinesly přes 200 

minut hlasového záznamu, který byl později dále zpracován pro následné 

kódování.    

          Ke zjištění, do jaké míry je koncept CSR ve Škoda Auto u místních 

neziskových organizací obecně známý, popřípadě, zda organizace někdy žádaly 

společnost o podporu, jsem vytvořila zjednodušený dotazník a obeslala organizace 

evidované v Adresáři poskytovatelů sociálních služeb Magistrátu města Mladá 

Boleslav. Návratnost dotazníků byla pouze 16%, proto jsem jeho výsledky do 

diplomové práce nezahrnula.           

Následující text zachycuje vybrané úryvky z odpovědí zástupců lokálních 

neziskových organizací ke společným tématům, která byla součástí 

polostrukturovaných rozhovorů. 

Součástí politiky Škoda Auto a.s. je tzv. společenská odpovědnost firmy, slyšeli 

jste o tomto konceptu? 

O1: Znám tento termín, ale neznám konkrétní koncept ve ŠA 
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O2: Obecně tento pojem znám, ale nevím jaké má Škoda Auto konkrétní akce. 

Vnímám jen   

        výsek činností, které se přímo týkají naší organizace 

O3: Ano, znám koncept CSR ve Škoda Auto 

O4: Vím, že Š. něco takového v pravidlech má. Tento koncept tuším, má více 

velkých firem.   

       Často je v mediích (Škoda Mobil, Boleslavan atd) vidět spojení ŠA s různými 

projekty. 

 

Jde o dobrovolný závazek firmy přijmout odpovědnost nejen za ekonomický 

růst, ale také sociální a ekologický aspekt své činnosti. Součástí tohoto konceptu 

je i podpora a rozvoj komunity. Máte pocit, že Škoda Auto jedná dostatečně 

odpovědně vůči komunitě, ve které působí? 

O1: Možná je to zažité klišé, ale měl jsem spíš pocit, že ŠA komunikuje a financuje 

projekty,   

        kde bude víc vidět, tedy nějaké celostátní projekty…ale možná, že to je jen 

předsudek,  

       který už neplatí. 

O2: Těžko říct…o svých činnostech neinformují, navíc není s čím porovnávat. 

Existuje tu  

        každopádně určitý vývoj, zatímco v 90. letech byla jediným kritériem 

efektivnost, nyní se  

        situace mění…společenský dopad aktivit ale stále není základem pro 

budování image  

        firmy. Hlavním kritériem pro firmu je určitě maximální účelnost. 

O3: Náš dojem je takový, že Škoda Auto se snaží působit zejména na národní 

úrovni. Na 

       místní, tj. na mladoboleslavské, to zatím příliš vidět není. Změnou může být  

       proklamovaná spolupráce s městem a první viditelné projekty 

(spolufinancování  

       rekonstrukce Ptácké ulici, apod.). Nicméně máme obavy, že půjde zejména o 

investiční  

       projekty a tzv. měkké projekty nebudou podporovány. Přitom ty rozvoji 

komunity svědčí  
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      nejvíce 

O4: ŠA jedná vůči své komunitě dobře, ale myslím si, že prostoru na zlepšení, aby 

to bylo  

       výborně má pořád dost.  

 

Žádala někdy vaše organizace finanční podporu. Pokud ano, na jaké projekty. Jak 

probíhala jednání. Proč si myslíte, že firma přispěla/nepřispěla na váš projekt. 

O1: Finanční podporu jsme nežádali. Přiznám se, že bych ani nevěděl, kde přesně 

žádat.  

      Pravděpodobně bych v takovém případě šel cestou nějakých osobních 

kontaktů, tedy spíše  

      neformálně než nějakou oficiální cestou 

O2: Ano, v minulosti se nám podařilo dvakrát získat finanční podporu. Společnost 

nás  

       podpořila nejspíš proto, že se jí to v danou dobu hodilo do jejího konceptu. 

Společnost  

       oslovoval náš fundreiser, zřejmě vytipoval klíčové osoby. Každopádně systém 

žádání je  

       velmi nepřehledný, určitě by bylo pozitivní například nějaké grantové řízení. 

O3: Ano. Na festival dokumentárních filmů Jeden svět, na festival Naruby a na  

       Mladoboleslavský fotomaraton. Ani jednou jsme nebyli úspěšní. Jednou došlo 

na  

       hodnocení vnitřní komisí, u zbylých to neprošlo ani vnitřním postupem. 

Ostatně ani není  

       příliš jasné, jak při takové žádosti postupovat. Důvod v neúspěšnosti 

spatřujeme v  

       zaměření Škoda Auto na veliké celorepublikové projekty předních organizací 

O4: Ano, žádala. Žádali jsme o podporu našeho týmu, který se zabývá horskou 

cyklistikou.  

       Žádost byla určená na podporu výstavby sportovního areálu nebo zapůjčení 

auta pro  

       týmové účely. Jednání probíhala formou naší elektronické prezentace, kdy 

nám po třetí  
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       žádosti jednou přišla krátká zamítavá odpověď. Opravdu netuším, proč firma 

nepřispěla i  

        přesto, že logo firmy jsme chtěli prezentovat. Tímto přístupem jsem všechny 

své nápady a   

       aktivity vůči firmě ŠA vzdal 

 

Existují podle vás v místní komunitě problémy, které by měla řešit Škoda Auto 

v součinnosti s městem a případně s místními neziskovými organizacemi?  

O1: Jako největší problém vidím řešení dopravy 

O2: Určitě je to problematika agenturních zaměstnanců. Je zde příliv lidí, kteří 

přicházejí za  

       prací do Škodovky, problém se tedy týká také firmy…zároveň  tu pro ně 

nejsou podmínky,  

      to přináší doprovodné jevy jako je kriminalita a podobně. Tady vidím určitě 

velký prostor  

      pro spolupráci 

O3: Ano, problematika dopravy 

O4: Ano a budou pořád vznikat nové. Nejhůře je na tom doprava a tím i ekologie 

v Mladé Boleslavi. ŠA by měla motivovat své zaměstnance a i ostatní lidi, aby 

méně po městě užívali automobil a odklonit svou firemní dopravu z města. Např. 

Investice do cyklodopravy, nová vstupní brána u silnice R10, povolit vjezd kolům 

do závodu atd. Dále by měla firma podporovat více aktivity pro mladé lidi a tím 

myslím jiné sporty než hokej a fotbal. Prostě by to měly být moderní činnosti pro 

mladé. 

Snažili jste se někdy upozorňovat na tyto problémy, popř. zkoušeli navázat 

spolupráci se zástupci ostatních sektorů? 

O1: Spolupracujeme s místní základnou ČSOP, se Vzdělávacím centrem Na 

Karmeli, koordinujeme naše akce s projektem Zdravé město 

O2: Tato problematika se nijak netýká našich klientů. Zdravotní péče agenturním  

               pracovníkům je poskytována pouze v akutních případech. Následná 

sociální terapie   

              je jim poskytnuta v jejich původní zemi. 

O3: Ano, pravidelně spolupracujeme s ostatními lokálními organizacemi i 

zástupci veřejného sektoru 



47 
 

O4: Ne 

Pokud ano: jak to probíhalo. Pokud ne: měli byste zájem o podobnou spolupráci 

(proč ano, proč ne) 

O3: Identifikovali jsme problém špatné kvality ovzduší v MB. Její příčinou jsou 

zejména automobilová doprava a lokální topeniště. Uspořádali jsme veřejnou 

debatu a první networkingové setkání. Ze všech stran byl zájem se procesu 

hledání řešení účastnit. V současnosti připravujeme další kroky 

Které z následujících problémů, které v projektu Zdravé město veřejnost 

vyhodnotila jako nejdůležitější, by podle vás měly být řešeny v rámci tzv. 

mezisektorové spolupráce., tj. za účasti zástupců ze všech tří sektorů? 

P1 - Více parků - bez psů a návykových látek 

P2 - Podpora činnosti neziskových organizací - vznik fondu na rozvoj a podporu 

sociálních služeb ve městě 

P3 - Zlepšení technického stavu škol a školek 

P4 - Generální koncepce veškeré dopravy (auta, chodci, cyklo, placené i 

rezidentní parkování) 

P5 - Celoroční sportovní hala s rozumným vstupným 

P6/7 - Zřízení městské galerie 

P6/7 - Krytý bazén 

P8 - Strategický rozvojový plán tělovýchovy, sportu a sportovních zařízení 

P9 - Veletrh sociálních služeb 

P10 - Systém půjčoven kol - ve městě i v příměstských částech 

O1: P4 

O2: P2 

O3: P4 

O4: P4 

Byla by vaše organizace ochotna přispět k této spolupráci?  

O1: Ano 

O2: Ano, pokud by to dávalo smysl 

O3: Ano, ideální je samozřejmě řešení za účasti zástupců ze všech tří sektorů 

O4: Ano 

 

Zvláštní pozornost si zaslouží společný projekt společnosti Škoda Auto a 

vybrané organizace zabývající se sociální tématikou, která byla součástí výzkumu. 
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Jde o projekt chráněné dílny, který Škoda Auto odstartovala v roce 2010 ve 

spolupráci s touto místní organizací. Chráněné dílny byly ve Škoda Auto 

provozovány již v minulosti, ale v roce 2010 bylo ke spolupráci přizváno 

občanské sdružení, zabývající se poskytováním sociálních služeb dlouhodobě 

duševně nemocným. Chráněná dílna poskytuje 40 pracovních míst. Jsou zde 

zaměstnáni lidé, kteří na základě dočasných nebo trvalých omezení nemohou 

vykonávat svou dosavadní práci. 

Pracoviště jsou uspořádána v souladu s jejich omezeními. Výběr personálu do 

chráněné dílny proběhl ve spolupráci Škoda Auto s neziskovou organizací Fokus 

Mladá Boleslav. Škoda Auto investovala téměř 6 milionů Kč do moderního 

vybavení a do adekvátního ergonomického uspořádání dílny (Škoda 2012). 

V současnosti nabízí chráněná dílna zaměstnání šesti klientům občanského 

sdružení. Podle zaměstnanců občanského sdružení byla jednání o spolupráci se 

Škodou Auto od začátku velmi efektivní, společnost měla projekt velmi dobře 

připravený včetně odborné analýzy potřeb pro podobný projekt. Obráceně to tak 

nebylo, dlouho jsme si kladli otázku, co je vlastně zadání? Spolupráce se 

Škodovkou pro nás ale je ohromně pozitivní přínos, přestože se ještě v projektu 

nedosáhlo svého. Posunulo nás to v uvažování o kritériu efektivity…hlídáme 

náklady…pracovní rehabilitace přinesla i posun k praktičnosti. Znamenalo to pro 

nás i posun v uvažování o chráněných dílnách, museli jsme si klást otázku, před 

čím vlastně chceme klienty chránit…V našich chráněných dílnách jsou klienti 

trochu jako ve skleníku, práce ve Škodovce je pro ně otázkou prestiže, některé 

klienty to inspirovalo k hledání práce i mimo chráněnou dílnu. Díky tomuto 

projektu navíc našim klientům nenabízíme jenom manuální práci, ale můžeme 

najít uplatnění i pro středoškoláky. Obrovský přínos je pro nás tahle spolupráce 

taky z ekonomického hlediska, přináší nám to komerční výdělek, který má 

naprosto odlišný režim než finance, které získáváme například v grantových 

řízeních v oblasti sociálních služeb…ty mají omezení, která jsou pro organizace 

téměř likvidující… u peněz z tohoto projektu máme naprostou svobodu pro jejich 

využití (polostrukturované rozhovory v NNO, 2012). Zaměstnávání 

znevýhodněných osob přináší společnosti Škoda Auto zvýhodnění formou 

náhradního plnění daní, společenský přesah projektu je ovšem nezpochybnitelný.  
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4.4 Role města Mladá Boleslav ve vztahu ke Škoda Auto a k místnímu 

neziskovému sektoru 

 

Spolupráce mezi městem Mladá Boleslav a společností Škoda Auto se 

nejvýrazněji projevuje v rámci aktivit Projektové skupiny, které jsou podrobně 

popsány výše. Přestože spolupráce v této podobě je nastavena teprve krátce, jejím 

velkým pozitivem je premisa apolitičnosti této spolupráce a její dlouhodobé 

nastavení. Politické nebo personální antipatie byly v minulosti překážkou 

efektivního jednání na společných projektech, což anonymně uvedli v rámci 

rozhovorů zástupci ze všech tří sektorů. Tato spolupráce je od začátku 

deklarována jako společný projekt města a firmy a neúčastní se ho žádným 

způsobem neziskové organizace. Jde o příklad realizace projektů PPP (Public-

privat partnership), nikoliv však o spolupráci všech tří sektorů (tri-sector 

partnerig). Jako potenciální prostor pro setkávání všech tří sektorů jsem před 

začátkem výzkumu určila projekt Zdravé město, který je iniciativou města Mladá 

Boleslav, ale k účasti na něm byli přizváni také zástupci neziskového sektoru i 

firmy Škoda Auto. Tak zvané Desatero Zdravého města, které je výsledkem 

veřejného jednání, do kterého se zapojuje veřejnost a definuje deset 

nejdůležitějších problémů města, mi posloužilo jako podklad pro dotazování 

respondentů z řad neziskových organizací. Na základě těchto deseti 

předdefinovaných problémů jsem zjišťovala, který z problémů respondenti 

vnímají jako nejdůležitější a zda by byli ochotni se podílet na jeho řešení. 

V průběhu šetření jsem dospěla ke zjištění, že projekt Zdravé město by 

potenciálně splňoval podmínky pro fungování společného řešení problémů za 

účasti všech tří sektorů po formální, nikoliv však po reálné stránce. Významným 

způsobem k tomu podle respondentů jak ze Škody Auto, tak z Magistrátu města 

Mladá Boleslav přispěl právě vznik Projektové skupiny mezi městem a firmou 

v roce 2011, kdy došlo k přesunutí pozornosti k tomuto projektu a Škoda Auto 

přestala vysílat svého zástupce na zasedání Komise Zdravého města (hloubkové 

rozhovory se zástupci města, NNO i ŠA). Projektu Zdravé město tedy na základě 

těchto zjištění není v práci věnován původně předpokládaný prostor. 

          Ve vztahu k lokálnímu neziskovému sektoru funguje město především jako 

poskytovatel finančních příspěvků organizacím. Za spoluúčasti zástupců obou 

sektorů vzniká například komunitní plánování sociálních služeb, město je dále 
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zřizovatelem některých organizací poskytujících sociální služby. Magistrát města 

Mladá Boleslav dále zřizuje Dobrovolnické centrum pro oblast sociálních služeb.      

 

 

 5. Jak vnímá CSR ve Škoda Auto místní komunita? Zjištění a    

doporučení. 

 

Tato kapitola přináší shrnutí výsledků terénního výzkumu, který probíhal od 

června 2011 do podzimu 2012 a jehož cílem bylo zmapovat, jakými formami se 

koncept CSR ve Škoda Auto projevuje ve vztahu k místní komunitě a jakým 

způsobem (a zda vůbec) vybraní aktéři z místní komunity ovlivňují utváření 

politiky CSR ve Škoda Auto.  V této kapitole zároveň, na základě dosažených 

zjištění a teoretického zázemí popsaného v první části práce, bude nabídnuto 

kritické zhodnocení a dále konkrétní doporučení a návrhy pro další rozvoj vnější 

dimenze sociálního pilíře CSR ve Škoda Auto a také doporučení pro ostatní aktéry 

z jednotlivých sektorů. Kromě teoretických konceptů popsaných v úvodu této 

práce je získaný materiál hodnocen ve vztahu k aktuálním trendům CSR, tak jak 

je propaguje například platforma při Evropské Komisi CSR Europe. Původním 

záměrem bylo pro hodnocení úrovně CSR ve vztahu ke komunitě ve Škoda Auto 

cvičně použít metodiku některé z mezinárodně uznávaných hodnotících iniciativ 

pro CSR
8
, avšak vzhledem k absenci kvantitativních údajů, konkrétně nevyčíslené 

výši finančních investic do komunity nelze tato hodnocení provádět.  

 

 

 

5.1  CSR ve vztahu ke komunitě. Zhodnocení současného stavu ve Škoda 

Auto a návrhy pro další strategický rozvoj konceptu. 

 

Škoda Auto se prezentuje jako společensky odpovědný podnik a konceptu 

CSR věnuje v rámci svého strategického řízení odpovídající pozornost. Na 

základě zjištění, která přinesla tato práce však v rámci strategie CSR ve Škoda 

Auto, konkrétně té části, která se týká vnější dimenze sociálního pilíře, zvláště 

                                                           
8
  Např. GRI- Global Reporting Initiative nebo LBG-London Benchmarking Group se vztahem firmy ke    

   komunitě zabývají. 
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pak vztahu ke komunitě, existuje několik klíčových problémů. Odstranění těchto 

problémů by mohlo přispět k pozitivnějšímu vnímání firmy místní komunitou, což 

je jeden z významných aspektů úspěšného CSR. Klíčová zjištění realizovaného 

výzkumu jsou tato: 

1. Firma nereportuje efektivním způsobem o svých CSR aktivitách na lokální 

úrovni. Na stránkách společnosti Škoda Auto je možné nalézt vyjádření, která 

odkazují k podpoře celostátních projektů. Na poli kulturním společnost podporuje 

významné české instituce jako Národní divadlo nebo Českou filharmonii. Důležitá 

je i podpora charitativních organizací jako je Centrum Paraple, nadace Člověk v 

tísni nebo Adra (Škoda Auto, 2012). Na webu nejsou uvedeny informace o tom, 

jaké projekty jsou podporovány v rámci místní komunity, což působí negativně 

nejen perspektivou uživatele webových stránek-zákazníka, který v daném místě 

žije, ale také ve vztahu k případným žadatelům o podporu z řad místních 

neziskových organizací. Z polostrukturovaných rozhovorů se zástupci těchto 

organizací vyplynuly dvě zásadní zjištění, která se opakovala ve všech 

rozhovorech:  

a. U vybraných místních neziskových organizací převládá pocit, že Škoda Auto 

nemá zájem podporovat malé lokální projekty a dává přednost mediálně lépe 

propagovatelným akcím celostátního charakteru, jak dokládají následující citace 

respondentů z řad místních organizací: možná je to zažité klišé, ale měl jsem spíš 

pocit, že ŠA komunikuje a financuje projekty, kde bude víc vidět, tedy nějaké 

celostátní projekty…ale možná, že to je jen předsudek, který už neplatí… nebo 

Náš dojem je takový, že Škoda Auto se snaží působit zejména na národní úrovni. 

Na místní, tj. na mladoboleslavské, to zatím příliš vidět není…Ve skutečnosti 

Škoda Auto místní neziskové organizace podpořila například za rok 2011 částkou 

přesahující 3 miliony korun. 

b. Škoda Auto veřejně neinformuje o tom, kam by se měli případní zájemci o 

podporu obracet. Neziskové organizace nevědí, na koho žádosti adresovat a 

neznají ani kritéria, na základě kterých by jejich projekt mohl být podpořen. 

Žádosti do společnosti směřují na základě osobních známostí a neoficiálních 

vazeb, které má většina místních obyvatel na zaměstnance společnosti. Vybrané 

úryvky z polostrukturovaných rozhovorů s respondenty lokálních neziskových 

organizací na téma žádání podpory ve Škoda Auto: Přiznám se, že bych ani 

nevěděl, kde přesně žádat. Pravděpodobně bych v takovém případě šel cestou 
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nějakých osobních kontaktů, tedy spíše neformálně než nějakou oficiální cestou…/ 

systém žádání je velmi nepřehledný, určitě by bylo pozitivní například nějaké 

grantové řízení. /Ostatně ani není příliš jasné, jak při takové žádosti postupovat. / 

Opravdu netuším, proč firma nepřispěla… 

Firma Škoda Auto nekomunikuje odpovídajícím způsobem své CSR aktivity na 

lokální úrovni, ani neposkytuje základní informace o tom, jakým způsobem 

postupovat v procesu žádání o podporu. Transparentní reportování je přitom 

jedním z nejdůležitějších atributů kvalitní strategie CSR a je všeobecně přijímáno 

jako základní předpoklad pro další rozvoj CSR ve firmách. Tento trend má 

obecnou podporu i v rámci evropských projektů (CSR Europe, 2012). Některé 

firmy argumentují tím, že web slouží především k informování zákazníka o 

produktu, v dnešní době se však mění postavení zákazníka-konzumenta ve vztahu 

k firmě i k samotnému produktu, rostou požadavky na firmu jako na někoho, kdo 

nabízí nejen samotný produkt, ale také myšlenku a hodnoty s ním spojené. Proto 

by se společnost Škoda Auto měla zaměřit na transparentní a efektivní reportování 

vlastních CSR aktivit. Role podniků ve společnosti se v současné době mění. 

Veřejnost je posuzuje a hodnotí nejen podle kvality jejich služeb a produktů, ale 

také podle míry odpovědnosti jejich působení ve společnosti. Odpovědné chování 

tak firmě přináší kromě větší loajality jejích zaměstnanců také posílení hodnoty 

značky a dobrou pověst, dobré vztahy v rámci regionu a v neposlední řadě 

významný potenciál pro řešení možných krizových situací. Společensky odpovědné 

chování podniku je dlouhodobou investicí do jeho celkového rozvoje (Byznys pro 

společnost, 2012).  

2. Existuje značný rozdíl v úrovni vnitřního a vnějšího rozměru sociálního pilíře ve 

Škoda Auto. Škoda Auto má velmi kvalitně propracovanou interní složku 

sociálního pilíře, která se týká především péče o zaměstnance. Programy 

zaměřené na vzdělávání, ochranu zdraví, rozvoj lidských zdrojů i společenskou 

inkluzi znevýhodněných skupin, mají velmi vysokou úroveň a patří bezpochybně 

k nejlepším v rámci podnikatelského prostředí v České republice. Dokladem toho 

jsou i ocenění, která v této oblasti Škoda Auto získala v posledních letech: v roce 

2011 získala Škoda Auto za projekt Zdravotního Poolu cenu Společensky 

odpovědný projekt 2011 v rámci soutěže TOP Odpovědná firma, letos společnost 

získala další ocenění v této prestižní soutěži v kategorii Firma vstřícná seniorům, 

a postoupila s tímto projektem do celoevropské soutěže vyhlašované CSR Europe 
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a Evropskou komisí, kde obsadila 2. místo v ceně Pracoviště budoucnosti pro 

všechny věkové kategorie, kterou v rámci Evropského roku aktivního stárnutí 

a mezigenerační solidarity 2012 vyhlásila Evropská komise (CSR fórum, 2012).  

          Vnější aspekt sociálního pilíře se týká aktivit, směřujících k místní 

komunitě. Jak již bylo uvedeno v předchozí kapitole, pokusila jsem se zmapovat 

celou škálu aktivit, kterými Škoda Auto ovlivňuje místní komunitu, nikoliv jen 

samotné projekty, které řadí do CSR. Tento úkol byl velmi obtížný a vzhledem 

k tomu, že se mi nepodařilo dojít ke konečnému číslu, kterým společnost 

podporuje místní komunitu za určitou časovou jednotku, nebyla jsem příliš 

úspěšná. Samotné CSR aktivity, tedy celková výše podpory místních neziskových 

organizací a obecně prospěšných projektů místního charakteru v roce 2011 

dosáhla 3 325 000 Kč, finanční podpora pro spolupráci s městem dosáhla za tento 

rok 9 miliónu Kč, podporu, kterou poskytuje Vzdělávací Centrum Na Karmeli 

formou přenechávání prostor na akce zdarma nelze vyčíslit a investiční projekty 

spojené s revitalizací města Mladá Boleslav jsou financovány v delším časovém 

úseku. Samotný fakt, že společnost nemá k dispozici údaje o tom, kolik ročně 

věnuje prostředků na podporu místní komunity, svědčí o určité nekoncepčnosti 

řešení této problematiky. Aktivity související s podporou komunity mají navíc na 

starosti různá oddělení a shánění dat o dané problematice bylo technicky velmi 

náročné. Společnost mi neposkytla údaje o tom, které konkrétní neziskové 

organizace byly v roce 2011 podpořeny, podařilo se mi však zjistit, jaká jsou 

kritéria, na základě kterých jsou projekty podporovány. Veřejně tato kritéria 

známá nejsou, neziskové organizace se proto tyto informace nemají kde dozvědět. 

Vzhledem k tomu, že se mi nepodařilo vyčíslit celkovou finanční částku, kterou 

společnost podporuje komunitu za rok, nechtěla jsem použít pouze výsek 

věnovaný na lokální CSR aktivity, a vztahovat tento údaj například k celkovému 

zisku firmy za rok. Tento údaj by působil směšně a s vědomím toho, že reálná 

podpora je mnohem vyšší, nebudu tyto údaje v práci dávat do relace. Už samotný 

fakt, že není možné tyto informace dohledat je však velmi negativní a vypovídá o 

nekoncepčnosti řešení vnějšího rozměru sociálního pilíře ve Škoda Auto.  

Škoda Auto by měla zrevidovat vlastní koncepci CSR aktivit směrem k místní 

komunitě. V současné době podporuje místní neziskové organizace převážně 

formou finančních příspěvků na jednorázové aktivity organizací, současné trendy 

v CSR však ukazují, že efektivnějších výsledků dosahují projekty, u kterých 
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dochází k vytváření dlouhodobé spolupráce mezi zainteresovanými aktéry a na 

jejichž řešení se jednotlivé strany podílejí již od samotné fáze vzniku. Zahrnutí 

místních stakeholderů do přípravy strategie CSR je výhodné z hlediska získání 

důvěry dotčených aktérů a detailního zjištění potřeb v daném místě, které je 

zásadní v pozdější fázi při vytváření konkrétních projektů, fungujících na 

dlouhodobé bázi
9
. Na základě terénního výzkumu v lokálním neziskovém sektoru 

by případnými tématy k řešení mohly být otázky spojené s generální koncepcí 

dopravy ve městě, ekologická témata a problematika spojená s integrací 

agenturních zaměstnanců. Tato dlouhodobá spolupráce s vybranými aktéry, 

spojená s kvalitním a transparentním reportováním vlastních aktivit by firmě 

přinesla zvýšení reputace v místní komunitě. 

 

 

5.2  Zhodnocení neziskového sektoru ve vztahu k CSR ve Škoda Auto 

 

Výzkum vedený  v prostředí mladoboleslavského neziskového sektoru  měl 

přinést odpověď na otázku ohledně vnímání politiky CSR ve Škoda Auto 

lokálními neziskovými organizacemi. Tyto odpovědi jsou uvedeny v předchozí 

kapitole. Další výzkumná podotázka si kladla za cíl zjistit, do jaké míry je místní 

neziskový sektor aktivní při utváření politiky CSR ve Škoda Auto.  

          V odborné literatuře se setkáváme s příklady spolupráce neziskového a 

komerčního sektoru, které přinášejí oboustranný prospěch, tzv. win-win řešení 

(Seitanidi, Pavlík 2010). V těchto případech dochází k tomu, že se při realizaci 

společných projektů využívají pozitiva jednotlivých sektorů, jednou z těchto 

pozitivních vlastností neziskového sektoru je schopnost iniciovat ve společnosti 

změnu nebo upozorňovat efektivně na určitá témata.  

          Součástí záměru výzkumu realizovaného v mladoboleslavském neziskovém 

sektoru ve vybraném období bylo zjistit, do jaké míry jsou organizace aktivní 

v ovlivňování strategie CSR ve Škoda Auto. Z polostrukturovaných rozhovorů 

v organizacích a hloubkových rozhovorů se zaměstnanci společnosti Škoda Auto 

vyplynulo, že místní neziskové organizace žádají převážně o finanční podporu na 

dílčí projekty v oblasti, ve které působí a nepodnikají většinou žádné kroky 

                                                           
9
 Dlouhodobými projekty se myslí koncepčnější řešení určitého problému v horizontu přesahujícím jednorázový 

příspěvek firmy na určitou akci. 
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vedoucí k ovlivňování širší podoby politiky CSR ve Škoda Auto. Organizace svou 

energii investují především do provozu a zlepšování vlastní činnosti. Na druhou 

stranu ze šetření vyplynulo, že by byly ochotné případně na společných projektech 

spolupracovat. V rámci výzkumu jsem prostřednictvím dotazníku oslovila 

mladoboleslavské neziskové organizace registrované v Adresáři poskytovatelů 

sociálních služeb Magistrátu města Mladá Boleslav. Návratnost dotazníku byla 

pouze 16%, proto jsem výsledky šetření do práce nezahrnula a do textu zařadila 

pouze výsledky polostrukturovaných rozhovorů ze čtyř vybraných organizací.          

V průběhu vedení polostrukturovaných rozhovorů v neziskových organizacích 

jsem se setkala s názorem, že mezi organizacemi existuje v podstatě konkurenční 

vztah, vycházející z jejich nesnadné finanční situace, kdy v takto malém městě se 

často organizace ucházejí o peníze ze stejných zdrojů. Na druhou stranu jsem u 

jedné z organizací, které byly součástí výzkumu, zaznamenala snahu o kooperaci 

s ostatními organizacemi z neziskového sektoru. Vybraný vzorek byl příliš malý, 

aby se z něj daly dělat nějaké relevantní závěry o tom, do jaké míry jsou vztahy 

v místním neziskovém sektoru kooperativní/konkurenční. Tato zjištění navíc ani 

nebyla cílem výzkumu. V průběhu mé praxe v jedné z místních neziskových 

organizací a při následném terénním výzkumu jsem však zaznamenala jeden 

klíčový poznatek: nedostatečná komunikace mezi neziskovými 

organizacemi/institucemi veřejné správy/ soukromým sektorem může vést 

například k tomu, že vznikají ve stejném období velmi podobné akce určené pro 

stejnou cílovou skupinu. Podobnému duplování akcí by se mohlo zamezit 

například vytvořením webového portálu, který by byl určen především pro 

neziskové organizace, veřejné instituce zabývající organizací kulturních, 

vzdělávacích, sportovních akcí atd, soukromý sektor, ale i běžného uživatele. 

Tento portál by mohl být katalogem neziskových organizací, kde by prezentovaly 

svou činnost a informovali o svých akcích. Zároveň by mohl sloužit jako 

„kalendář akcí“ pro běžného uživatele a zdroj informací pro zástupce soukromého 

nebo veřejného sektoru. Podmínkou efektivního fungování podobného webu by 

však byla existence správce, který by stránky pravidelně aktualizoval a od 

vybraných aktérů, alespoň z počátku, aktivně získával potřebné informace. Tato 

práce by nezabrala víc než několik hodin denně a mohla by ji vykonávat například 

i osoba s určitým zdravotním znevýhodněním.  
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          V mladoboleslavském neziskovém sektoru v současné době nespatřuji 

dostatečný potenciál pro plnění role aktivního zdroje společenských změn ve 

vztahu k utváření politiky CSR ve Škoda Auto. Je zde však velký potenciál pro 

využívání výhod, které spojení s neziskovými organizacemi přináší při realizaci 

konkrétních projektů. Mezi tyto výhody patří především znalost odborné 

problematiky ve vybraných oblastech, získání důvěryhodnosti pro vlastní projekty 

a budování vztahu s komunitou.  

  

   

 5.3 Veřejný sektor: standardní zázemí pro společné projekty 

 

Město Mladá Boleslav poskytuje standardní zázemí pro realizaci společných 

projektů, jak ve vztahu k soukromému, tak ve vztahu k neziskovému sektoru. 

Společná Projektová skupina, která vznikla v roce 2011 pro řešení společných 

projektů za účasti města a společnosti Škoda Auto má jistě velký potenciál a její 

velkou předností je její apolitičnost a dlouhodobý charakter řešení problémů. Této 

spolupráci bylo věnováno více prostoru v předchozí části práce, proto již nyní 

nebude podrobně rozebírána. Neziskové organizace jsou do spolupráce s městem 

přizvány například při komunitním plánování sociálních služeb, jinak město 

poskytuje finanční podporu dílčím projektům. Zvláštní pozornost věnuje město 

Mladá Boleslav realizaci programů pro seniory, tyto služby realizuje nejen 

prostřednictvím státních neziskových organizací, ale také v úzké spolupráci 

s obecně prospěšnou společností, zaměřenou na tuto tématiku. Potenciálním 

prostorem pro spolupráci zástupců z jednotlivých sektorů je projekt Zdravé město, 

jehož se Mladá Boleslav účastní. Jak již bylo zmíněno, v současné době je tento 

projekt částečně upozaděn Škodou Auto, protože se řešení projektů mezi městem 

a firmou přeneslo na úroveň Projektové skupiny. Je zde však potenciál pro 

spolupráci mezi městem a neziskovým sektorem, popřípadě jinými partnery z řad 

soukromého sektoru. Z projektu Zdravé město je možné získat dotace na podporu 

jednorázových akcí a některé neziskové organizace toho využívají. Mnohem 

efektivnější by však opět bylo koncepční naplánování dlouhodobého projektu 

kolem určitého tématu, na jehož realizaci by se podíleli vybraní účastníci.      
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5.4 Je v Mladé Boleslavi prostor pro mezisektorovou spolupráci, který by Škoda 

Auto mohla využít pro svou CSR strategii? 

 

Projekty mezisektorové spolupráce v zásadě vznikají za účelem dosažení 

efektivního řešení problému, který zásadním způsobem ovlivňuje život dané 

komunity. V Mladé Boleslavi, kde je život tisíců obyvatel ovlivněn provozem 

automobilové společnosti Škoda Auto, jsou těmito problémy bezesporu otázky 

spojené s ekologií a dopravou. Tato témata byla nejčastěji zmiňována také u 

respondentů z řad neziskových organizací, problém Generální koncepce veškeré 

dopravy je jedním z těch, který veřejnost města zvolila jako nejdůležitější 

v Desateru Zdravého města Mladá Boleslav. Tento problém je zároveň natolik 

komplexní záležitostí, že ani není možné, aby nebyl řešen za účasti zástupců více 

sektorů.  

          V současné době existuje pozitivní trend ve směřování vztahů mezi 

společností Škoda Auto a městem Mladá Boleslav. Tato spolupráce naplňuje rysy 

PPP projektů, které jsou vhodné pro řešení velkých investičních projektů, jakými 

jsou revitalizace částí města, stavba dopravní infrastruktury a podobně. 

Konkrétním příkladem realizace takových projektů je například stavba mostu do 

Čejetic a celkově projekt revitalizace Ptácké ulice v Mladé Boleslavi, který 

probíhá za účasti města Mladá Boleslav i společnosti Škoda Auto, spadá sem dále 

společné řešení stavby Severovýchodní tangenty. Do této kategorie dále můžeme 

zařadit například společnou realizaci sítě cyklostezek, nebo prvků bezpečnosti 

v dopravním provozu. Do generální koncepce dopravy ovšem spadají i menší, 

dílčí projekty, při jejichž realizaci by jak společnost Škoda Auto, tak Město Mladá 

Boleslav mohli využít výhod, které přináší spolupráce s občanským sektorem. 

Tato oblast se momentálně jeví jako nevyužitá dostatečným způsobem. 

Potenciální výhody, které by mohli vnést zástupci jednotlivých sektorů do 

společného řešení projektu mezisektorové spolupráce v Mladé Boleslavi shrnuje 

následující tabulka:  
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 Tabulka č. 6 

Škoda Auto Místní neziskové 

organizace 

Město Mladá 

Boleslav 

Finanční prostředky, 

profesionální zázemí   

prosperující firmy, 

efektivní řešení při 

dosahování cílů, vliv, 

potenciál VCNK, 

které dobře funguje 

při spolupráci 

s místními NNO a 

nabízí zázemí pro 

pořádání odborných 

setkání, PR a 

potenciál 

komunikovat společné 

projekty směrem 

k zaměstnancům 

Znalost místních 

problémů, návaznost na 

komunitu, flexibilní 

řešení, projekty 

komunikované 

zajímavou formou, 

která je blízká lidem, 

oslovení nových 

cílových skupin  

 

 

Finanční prostředky, 

legislativní zázemí 

pro účelné 

dosahování 

výsledků, legitimita 

projektů, 

komunikace projektů 

směrem k veřejnosti, 

využití potenciálu 

projektu Zdravé 

město 

 

 

 

Problematika spojená s dopravou a ekologickými tématy je bezesporu 

vhodným námětem pro řešení v rámci mezisektorové spolupráce a společnost 

Škoda Auto by tohoto potenciálu měla využít i v rámci vlastní CSR strategie 

zaměřené na komunitu. V následující části bude předložen jeden z možných 

návrhů takového řešení:  

Společnost Škoda Auto na národní i mezinárodní úrovni podporuje cyklistiku, 

dlouhodobě sponzoruje například prestižní závod Tour de France nebo projekt 

Kolo pro život, na stránkách společnosti se píše: automobilka Škoda Auto a 

cyklistiky k sobě nerozlučně patří (Škoda, 2012). Tento potenciál by mohl být 

využit také v rámci lokálních CSR aktivit, kdy by společnost podporovala menší 

projekty v rámci cyklodopravy ve Městě Mladá Boleslav, které je negativně 

ovlivňováno automobilovou dopravou související s provozem automobilky 

(například neprůjezdnost města při střídání směn) a s tím spojenou ekologickou 

zátěží pro obyvatelstvo. Převedení podobného tématu do komunity by bylo 

zároveň přihlášením se k problému, tedy i k odpovědnosti. Společnost by se měla 

v první fázi zaměřit na vytipování vhodných partnerů z řad místního neziskového 

sektoru, veřejné správy a odborné veřejnosti a diskutovat s nimi o možné 

spolupráci. Tato setkání mohou mít různou formu, například diskuze formou 

kulatých stolů, kdy společnost díky postřehům místních zainteresovaných aktérů 

získává nejen zpětnou vazbu na současný stav, ale především náměty pro 
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zlepšování budoucích aktivit. Z organizací oslovených v tomto výzkumu, 

například jedna dokáže zajistit realizaci odborné diskuze na vybraná témata se 

zapojováním veřejnosti, další je kompetentní komunikovat osvětové programy 

ekologie a bezpečné dopravy ve školách, poslední by formou sportovních aktivit 

pro mladé lidi byla schopna propagovat téma cyklistiky. Z polostrukturovaných 

rozhovorů s respondenty například dvakrát zaznělo téma možnosti povolit 

cyklodopravu i v rámci závodu, což by znamenalo velkou úlevu pro dopravu 

v Mladé Boleslavi. Témata spojená s ekologií a dopravou v místní komunitě by 

mohla být propojena také s celostátní CSR koncepcí společnosti Škoda Auto, což 

je výhodou pro marketingovou propagaci těchto aktivit. Společnost by se však 

měla při propagaci lokálních CSR aktivit soustředit především na místní média a 

to nejen ve vztahu k vlastním zaměstnancům, ale i k obyvatelům města vně firmu. 

Jednotliví aktéři deklarují vůli zapojovat se do společných projektů, ovšem je 

třeba nalézt vhodné typy projektů, kde je možné využít výhod jednotlivých 

sektorů. Základním doporučením pro zástupce ze všech tří sektorů je vytvářet 

taková řešení, která jsou koncepční a přinášejí komunitě udržitelný prospěch, i 

když vyžadují řešení v dlouhodobém horizontu. 

 

  

6. Závěr  

               

              Cílem práce Vnější dimenze sociálního pilíře CSR ve Škoda Auto: aktivity 

firmy a místní komunita bylo zmapovat, jakými formami se koncept CSR ve 

Škoda Auto projevuje ve vztahu k místní komunitě a jakým způsobem, pokud 

tomu tak vůbec je,  vybrané místní neziskové organizace ovlivňují utváření 

politiky CSR v této firmě. K dosažení cíle mělo přispět identifikování konkrétních 

aktivit směřujících k podpoře komunity města mladá Boleslav ze strany Škoda 

Auto, a dále definování klíčových aktérů z řad neziskových organizací, kteří by 

mohli být vhodnými partnery pro realizaci společných projektů v rámci CSR 

směřovaného k místní komunitě. Takto vytipované neziskové organizace byly 

dotazovány na vnímání CSR ve Škoda Auto. Cílem výzkumu bylo přinést revizi 

současného stavu CSR  ve Škoda Auto ve vztahu k místní komunitě a zjistit, 

jakým způsobem je tento koncept vnímán u vybraných stakeholderů. Na základě 
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těchto zjištění posléze představit návrhy řešení pro potenciální rozvoj CSR 

strategie firmy. 

Terénní výzkum v mladoboleslavském neziskovém sektoru, který jsem 

absolvovala před začátkem samotné realizace diplomové práce, mi posloužil pro 

definování samotného tématu práce a také ke stanovení základní hypotézy: 

přestože společnost Škoda Auto v rámci své CSR strategie vynakládá prostředky 

na podporu komunity, místní neziskové organizace trpí vůči společnosti určitým 

pocitem nedůvěry a jsou k její politice financování lokálních aktivit do jisté míry 

skeptické. Tato skepse dle mé hypotézy vychází z toho, že Škoda Auto dostatečně 

neinformuje o svých aktivitách na lokální úrovni. Součástí hypotézy byl dále 

předpoklad, že firma nevyužívá dostatečně potenciál, který by jí přineslo 

dlouhodobé zapojení vybraných lokálních neziskových organizací do svých CSR 

aktivit. Podle odborné literatury (Seitanidi 2010) je důležitým rozměrem 

partnerství mezi byznysem a neziskovým sektorem již samotná fáze vzniku 

společných projektů, tento model podle mého počátečního předpokladu Škoda 

Auto a místní organizace nevyužívaly. 

V úvodu výzkumu jsem si stanovila tyto výzkumné otázky: 

1. Jakými formami se projevuje CSR společnosti Škoda Auto ve vztahu ke komunitě 

města Mladá Boleslav?   

2. Jak vnímají vybraní aktéři z neziskového sektoru politiku CSR ve Škoda Auto? 

3. Jakým způsobem (pokud vůbec) se snaží tito aktéři ovlivnit podobu  

             politiky CSR ve firmě Škoda? 

4. Existují témata, která jednotliví aktéři ze všech tří sektorů vnímají jako společná, 

tj. k řešení v rámci mezisektorové spolupráce, a která by byla vhodným základem 

pro lokální strategii CSR ve Škoda Auto? 

 

Pro dosažení stanovených cílů byla jako základní výzkumná strategie zvolena 

případová studie, dílčími výzkumnými metodami potom byly analýza dokumentů, 

hloubkové rozhovory ve Škoda Auto a polostrukturované rozhovory ve vybraných 

neziskových organizacích. Zvolená metodologie se ukázala jako adekvátní  pro 

část práce mapující vnímání konceptu CSR ve Škoda Auto u neziskových 

organizací, pro získání relevantních dat od společnosti Škoda Auto však metoda 

analýzy dokumentů a hloubkových rozhovorů dostačující nebyla. Počáteční cíl 

práce, podat přehlednou analýzu aktivit, kterými společnost Škoda Auto ovlivňuje 
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komunitu města Mladá Boleslav, byl naplněn pouze z části, protože se například 

nepodařilo získat souhrnná data o výši finanční podpory, která míří ze strany 

společnosti směrem ke komunitě za určitý časový úsek. Hlavním důvodem nebylo 

to, že by společnost tato data například ze strategických důvodů explicitně odmítla 

uvést, ale to, že firma zajišťuje podporu směrem ke komunitě prostřednictvím 

několika oddělení, která nejsou centrálně koordinována, a nepodařilo se mi 

sjednotit údaje o finanční podpoře jednotlivých oddělení. Získání těchto údajů by 

bylo možné pouze v rámci interního fungování ve společnosti a zveřejnění by 

podléhalo schválení vedení společnosti, prostřednictvím čtyř hloubkových 

rozhovorů nebylo možné kompletní údaje získat. Tento limit výzkumu však 

zároveň přinesl velmi podstatné zjištění navazující na hypotézu stanovenou 

v úvodu, poukázal totiž na to, že sama firma nemá jasný přehled o míře své 

finanční podpory směrem ke komunitě města Mladá Boleslav, a od toho se odvíjí i 

nemožnost objektivně měřit dopad vlastní CSR strategie ve vztahu ke komunitě a 

s tím související nízká úroveň reportování. 

  Práce přinesla tyto odpovědi na stanovené výzkumné otázky:      

1. Jakými formami se projevuje CSR společnosti Škoda Auto ve vztahu ke 

komunitě města Mladá Boleslav? 

V průběhu výzkumu jsem se rozhodla do společensky odpovědného chování 

firmy Škoda Auto vůči komunitě města Mladá Boleslav nezahrnovat pouze 

samotné CSR aktivity, ale zohlednila jsem také další formy podpory, kterými 

společnost přispívá komunitě. Jde například o spolupráci firmy s městem, přínos 

kulturně-vzdělávacích aktivit společnosti formou VCNK a ŠA Muzeum, 

popřípadě komerční sponzoring, který podporuje kulturní a sportovní akce (ten 

ovšem nesmí být prezentován jako CSR) a investice, které do města plynou díky 

ekonomickému vlivu firmy (lobbing). Samotné CSR aktivity se projevují formou 

finanční podpory, obvykle jednorázových akcí, která je přidělována hodnotící 

komisí na základě interně stanovených kritérií. Tato kritéria nejsou veřejná a 

neexistuje ani oficiální místo pro podávání žádostí o podporu projektů. Firma 

nezveřejňuje, které lokální organizace či veřejně prospěšné projekty v ten který 

rok její finanční podporu získaly. V roce 2011 dosáhla výše této podpory 

3 325 000 Kč (Škoda Auto, 2012). Jako perspektivní se jeví spolupráce města a 

firmy na bázi Projektové skupiny, která započala v roce 2011 a přinesla městu ze 

strany společnosti investici přesahující 9 miliónů korun. Do této spolupráce však 
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nejsou nijak zahrnuty neziskové organizace. Údaje o komerčním sponzoringu se 

mi nepodařilo získat, není ani technicky možné přesně vyčíslit výši podpory, 

kterou městu přináší společnost skrze své kulturně-vzdělávací instituce a svůj 

ekonomický vliv. Dále se mi nepodařilo získat údaje o výši vynaložených financí 

na celostátní CSR aktivity, které by umožnily srovnání toho, kolik financí firma 

investuje celostátně a kolik na lokální projekty.  

2. Jak vnímají vybraní aktéři z neziskového sektoru politiku CSR ve Škoda 

Auto? 

 Odpovědi na tuto výzkumnou otázku přinesly polostrukturované rozhovory, 

jejichž shrnutí přináší třetí kapitola. Obecně lze konstatovat tato nejdůležitější 

zjištění: 

 Neziskové organizace mají povědomí o existenci CSR ve společnosti Škoda Auto, 

ale neznají jeho konkrétní obsah ani realizované aktivity 

 U lokálních neziskových organizací přetrvává dojem, že společnost podporuje 

spíše velké, celostátně známé projekty, které firmě přinášejí publicitu.   

3.  Jakým způsobem (pokud vůbec) se snaží tito aktéři ovlivnit podobu 

politiky    

 CSR ve firmě Škoda? 

Z výzkumu vyplynulo, že lokální neziskové organizace se primárně soustředí na 

realizaci aktivit ve své oblasti a snaží se získávat podporu na konkrétní projekty. 

Jedna z dotazovaných organizací vyvinula snahu nastolit diskuzi na téma 

související s aktivitami firmy Škoda Auto, avšak nerealizovala konkrétní návrh 

určitého programu, se kterým by společnost oslovila. Organizace deklarují ochotu 

podílet se na společných projektech, ovšem v současnosti samy neiniciují 

spolupráci.   

4. Existují témata, která jednotliví aktéři ze všech tří sektorů vnímají jako 

společná, tj. k řešení v rámci mezisektorové spolupráce, a která by byla vhodným 

základem pro lokální strategii CSR ve Škoda Auto? 

V rámci výzkumu jsem pro dotazování u místních neziskových organizací použila 

tzv. Desatero Zdravého města, které je výsledkem setkání občanů Mladé 

Boleslavi, na kterém se za použití technik zapojování veřejnosti stanovují 

nejdůležitější témata k řešení pro zvýšení kvality životní úrovně ve městě. 

Nejčastěji zmiňovaným z těchto témat byla koncepce dopravy, která by zároveň 

tématicky odpovídala obsahovému vymezení CSR ve Škoda Auto, která je 
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založena na podpoře projektů z oblasti ekologie a dopravní bezpečnosti. Dalším 

zmiňovaným tématem pro řešení v rámci mezisektorové spolupráce byl téma 

integrace agenturních pracovníků, které však v dohledné době nevidím jako reálné 

pro zařazení do lokální CSR strategie firmy, vzhledem k reputačnímu riziku, které 

by mohlo přinést.  

V průběhu realizace výzkumu pro diplomovou práci na téma Vnější dimenze 

sociálního pilíře CSR ve Škoda  Auto: aktivity firmy a místní komunita se ukázalo, 

že největší limit práce- tedy nemožnost získat úplná a souhrnná data o výši 

finanční podpory firmy Škoda Auto směrem ke komunitě města Mladá Boleslav- 

přinesl zároveň jedno z nejpodstatnějších zjištění o současném stavu vnější 

dimenze sociálního pilíře CSR ve firmě a zároveň potvrzení hypotézy stanovené 

v úvodu práce. Slabou stránkou lokálně zaměřených CSR aktivit ve Škoda Auto je 

jejich nekoncepční pojetí bez dlouhodobého zapojení místních stakeholderů  

kolem správně zvoleného tématu, ideálně v návaznosti na celostátní CSR 

programy, a především nedostačující reporting o vlastních CSR aktivitách 

orientovaných na komunitu.  

          Z hlediska společnosti Škoda Auto je možným řešením revize vlastní CSR 

strategie, na základě které bude zvoleno vhodné téma aktuální pro místní 

komunitu, a následně vznik CSR programu, do kterého budou již od fáze vzniku 

zapojeni vhodně zvolení místní stakeholdeři. Klíčovým rozměrem těchto aktivit, 

je zároveň jejich otevřené reportování. Téma transparentního informování o 

vlastních CSR aktivitách je velmi aktuálním tématem nejen ve Škoda Auto, ale ve 

velké většině českých podniků. Při získávání dat o CSR českých podniků, která by 

měla sloužit k analýzám publikovaným v odborném časopise, je neochota nebo 

neschopnost firem zveřejnit tato data častým jevem. Transparentní reporting 

vlastních CSR aktivit se tak stává konkurenční výhodou podniku nejen z hlediska 

zákazníků, ale i z hlediska odborné veřejnosti zabývající se problematikou CSR. 

Shromažďování konkrétních údajů o společensky odpovědných aktivitách firmy 

souvisí s fenoménem měření dopadů  CSR na základě mezinárodně uznávaných 

metodik, ke kterým se vlivem aktuálních společenských trendů hlásí stále více 

velkých firem. Tento jev by jistě zasloužil více pozornosti a mohl by být 

zajímavým námětem pro další výzkum.         
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Použité zkratky 

 

CSR                 Corporate Social Responsibility, společenská odpovědnost firem 

GRI                  Global reporting initiative 

EK                    Evropská komise 

EU                    Evropská unie 

LBG                 London Benchmarking Group 

MB                   Mladá Boleslav 

NNO                nestátní neziskové organizace 

OS                    občanský sektor 

PPP            Public-privat partnership, partnerství veřejného a soukromého 

sektoru 

ŠA                    Škoda Auto 
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Slovník nejdůležitějších pojmů 

 

CSR (Corporate Social Responsibility): trvalý a dobrovolný závazek, který jde 

nad rámec „pouhého“ dodržování zákonů. Firmy, které přijaly CSR, se chovají 

eticky, snižováním dopadů své činnosti na životní prostředí přispívají k trvale 

udržitelnému rozvoji, vyvíjejí úsilí ke zlepšení kvality života nejen svých 

zaměstnanců, ale i jejich rodin, podporují místní společenství a celou společnost 

v zemi, kde působí (Kacetl 2011) 

 

Škoda Auto: Škoda Auto je největší soukromou společností v České republice. 

Svou činností se podílí na 4 % HDP a představuje až 7,5 % z celkového exportu 

naší země. Firma má své výrobní závody v Mladé Boleslavi, Vrchlabí a 

Kvasinách. V Mladé Boleslavi zaměstnává téměř tři čtvrtiny místního 

obyvatelstva a má významný dopad na každodenní život tisíců občanů (Škoda 

Auto 2012). 

 

 

Triple-bottom line: podle Elkingtonova konceptu triple-bottom line se úspěch 

podniku neměří čistě dle jeho ekonomických výsledků, ale také podle jeho 

společenského/ etického působení a environmentálního dopadu. CSR optikou 

triple-bottom line stojí na třech pilířích- ekonomickém, ekologickém a sociálním.  

Někdy se můžeme setkat s anglickým výrazem „3P“: Profit-People-Planet pro 

označení oblasti ekonomické, sociální a ekologické (Elkington 2004). 

 

Mezisektorové partnerstvi: Dobrovolné partnerství soukromého, veřejného 

(státního) a občanského sektoru může vytvořit příznivé prostředí k řešení 

sociálních problémů, přispět k tvorbě sociálního kapitálu a tak i k celkovému 

zlepšení společenského klimatu v dané komunitě. Mezisektorové partnerství je 

založeno na myšlence efektivního řešení sociálních či ekologických otázek, kdy 

každý ze sektorů nabízí pro toto řešení své vlastní zdroje (PPP Centrum 2012). 
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