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Abstrakt 
Práce je případovou studií zabývající se přístupem státních a nestátních aktérů 

k iniciativě UN Global Compact v kontextu České republiky. Pro výzkum byl vybrán 

případ České republiky, jelikož míra zapojených firem do UN Global Compact se zde 

ukázala být oproti ostatním státům Evropy velmi nízká. Cílem práce je zjistit, jak 

jednotliví aktéři ze státního a neziskového sektoru ovlivňovali angažovanost firem 

v UN Global Compact a jaké jsou hlavní příčiny dosavadního nízkého zapojení firem do 

této iniciativy. Za účelem sledování kauzálních vztahů mezi jednotlivými proměnnými 

je využita metoda process tracing. Ke zpracování práce byla využita převážně 

kvalitativní data získaná z osobních rozhovorů se zástupci vládních institucí, 

mezinárodních neziskových organizací, platforem společenské odpovědnosti, 

odborových svazů a firem. Jako hlavní příčiny nízkého zapojení firem do UN Global 

Compact byly identifikovány: pasivita státního sektoru v propagování iniciativy 

UN Global Compact a absence ucelené národní strategie společenské odpovědnosti 

organizací (CSR); nešíření principů UN Global Compact některými neziskovými 

organizacemi, ačkoliv jejich vliv na firmy se liší v závislosti na druhu organizace; 

a nezájem firem, které často v oblasti CSR upřednostňují své vlastní aktivity 

a spolupráci v rámci již dlouhodobě existujících platforem. 

 

Abstract 
The thesis examines the approach of state and non-states actors to the UN Global 

Compact in the Czech Republic. The case of the Czech Republic has been chosen for 

the analysis since there has been much lower engagement level of companies 

in the UN Global Compact than in other European countries. The aim of the thesis is 

to discover how particular actors from the state and non-governmental sectors influence 

the engagement of companies in the UN Global Compact, and to find out the main 



   

causes of low engagement of companies in the initiative. The method of process tracing 

is used to explore causal relations between the variables. The qualitative data collected 

from the interviews with the representatives of governmental institutions, international 

non-governmental organisations, platforms of social responsibility, trade unions, 

and companies have been used as the main source. The main causes of the low 

engagement level of companies in the UN Global Compact have been identified 

as including: the passivity of the state and the absence of coherent national strategy for 

corporate social responsibility (CSR); the non-involvement of the non-governmental 

organisations in the promotion of UN Global Compact principles although their 

influence differs according to the character of the organisation; the lack of interest 

of companies since they prefer their own CSR activities and projects, and cooperation 

within existing platforms. 
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Úvod 

Tato diplomová práce se zabývá přístupem státních a nestátních aktérů ke globální 

iniciativě United Nations Global Compact1 (UNGC) v kontextu České republiky (ČR). 

UNGC je v současnosti největší iniciativou společenské odpovědnosti a udržitelného 

podnikání na světě, jejíž cílem je vytvářet prostor pro dialog, spolupráci a sdílení 

know-how v oblasti udržitelného rozvoje. Ačkoliv se do UNGC mohou zapojovat 

neziskové organizace i veřejné instituce, hlavní prostor patří podnikatelským subjektům. 

Období vzniku UNGC je často prezentováno jako počátek nové éry spolupráce 

podnikatelského sektoru a Organizace spojených národů (OSN), která přichází po éře 

vzájemné nedůvěry. Tuto změnu vztahu lze vnímat jako určitou formu reakce na rychlou 

proměnu ekonomických a společenských struktur zapříčiněnou globalizačními procesy 

(Rasche – Kell 2010: 3). V současné globalizované ekonomice to jsou právě firmy, které 

mají významný vliv na světové dění. Nadnárodní korporace usilující o zisk přesouvají 

svou výrobu či svá oficiální sídla do zemí s nízkou mírou právních regulací. Tím nepřímo 

nutí státy k tzv. race to the bottom neboli soutěžení o přilákání investorů, které však má 

často za následky snížení sociálních standardů a degradaci životního prostředí. Dochází 

tak k oslabení role státu a jeho schopnosti efektivně nastavovat právně závazná pravidla 

a zajišťovat přijatelné sociální standardy, čímž se vytváří jakási mezera ve vládnutí 

(governance gap) na národní i globální úrovni (Börzel – Hönke – Thauer 2012: 1–4). 

Vznik UNGC a dalších podobných iniciativ založených na prosazování dobrovolných 

mezinárodních principů a standardů odpovědného podnikání je objasňován jako snaha 

zaplnit tuto mezeru na obou úrovních. V případě UNGC se jedná o snahu podporovat 

principy odpovědného podnikání a zároveň podněcovat spolupráci veřejného, 

neziskového a podnikatelského sektoru na lokální i globální úrovni za účelem naplňování 

cílů OSN včetně těch rozvojových (Rasche – Kell 2010; Rasche – Gilbert 2012).  

Ačkoliv následování principů odpovědného podnikání je čistě dobrovolnou 

iniciativou, čím dál více firem se k ní ubírá. Důvodem je jednak kritika činnosti firem ze 

strany neziskových organizací, které uvědomují veřejnost o negativních aspektech 

podnikání, a pak také obavy firem z možných právních regulací. Nadnárodní i národní 

firmy jsou si vědomy tohoto celospolečenského nátlaku a je v jejich vlastním zájmu 

zachovat si svou prestiž a konkurenceschopnost. Proto se vydávají cestou odpovědného 

1 Dále jen UN Global Compact, Global Compact či UNGC. 
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podnikání a koncept společenské odpovědnosti firem (CSR) se tak stává běžnou součástí 

businessu, v které začíná být spatřován potenciál pro rozvoj jak samotných firem, tak celé 

společnosti. Zároveň se nesmí zapomínat na roli státu v této problematice, neboť to jsou 

právě státní aktéři, kteří by měli propagovat principy odpovědného podnikání, vytvářet 

příhodné podmínky pro CSR a motivovat firmy například zohledňováním CSR při výběru 

veřejných zakázek. 

Rychlý rozvoj iniciativy UNGC dokazuje vzrůstající zájem nestátních i státních 

aktérů o tuto problematiku. Iniciativa UNGC v současnosti sdružuje téměř 13 000 aktérů 

z podnikatelského, neziskového a veřejného sektoru napříč rozvinutými i rozvojovými 

zeměmi. Za účelem snadnější spolupráce a efektivnější koordinace aktivit 

zainteresovaných aktérů vzniklo na světě již 86 lokálních sítí, jejichž posláním je šířit 

základní principy UNGC v oblasti lidských práv, pracovních podmínek, životního 

prostředí a korupce na lokální úrovni (UN Global Compact 2015a). 

Pozoruhodný je fakt, že v České republice byla iniciativa UNGC ještě donedávna 

neznámým tématem. Ačkoliv firmy z celého světa se v UNGC již dlouhodobě 

angažovaly, v České republice tomu tak nebylo. Zatímco v roce 2009 ve všech jejích 

sousedních zemích již fungovaly lokální sítě, v České republice nebyla ještě ani jedna 

firma, která by byla do UNGC zapojena. První firma se zapojila do iniciativy až v roce 

2010 s tím, že výraznější nárůst zapojených firem se odehrál v letech 2014 a 2015 

(UN Global Compact 2015b). K založení lokální sítě Global Compact došlo v České 

republice až 2. dubna 2015. Pozdní vznik lokální sítě okomentoval člen Odborné sekce 

Rady kvality ČR pro CSR a udržitelný rozvoj slovy: „V podstatě jsme se zařadili někam 

mezi rozvojové země, které s tím teprve začínají nějak vážněji zacházet, přičemž v řadě 

jiných zemích to už běží roky.“ Tato fakta vedou k hlavní výzkumné otázce této práce: 

Jak lze vysvětlit dosavadní nízké zapojení firem do iniciativy UN Global Compact v České 
republice? 

Za účelem zodpovězení této otázky je v rámci práce analyzována činnost státních 

a nestátních aktérů v oblasti CSR a jejich přístup k iniciativě UNGC. Cílem práce je zjistit, 

jak jednotliví aktéři ovlivňovali angažovanost firem v UNGC a jaké jsou hlavní příčiny 

nízkého zapojení firem do této iniciativy. Na základě předešlých výzkumů, které se 

zaměřují na diferenciaci účastníků UNGC napříč jednotlivými zeměmi, a s ohledem na 

politické, ekonomické a kulturní prostředí České republiky byly stanoveny tři hlavní 

hypotézy k danému výzkumu. Předpokládá se, že hlavními příčinami dosavadního 
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nízkého zapojení firem do UNGC bylo nepodílení se státního sektoru na propagování této 

iniciativy, nepodpora této iniciativy ze strany neziskových organizací a vlastní nezájem 

firem o tuto iniciativu. Jelikož byly ke zpracování výzkumu využity především 

kvalitativní data získaná z osobních rozhovorů s jednotlivými zástupci státního, 

neziskového a podnikatelského sektoru, práce přináší unikátní zpracování daného tématu. 

Co se týče struktury práce, tvoří ji tři hlavní kapitoly. V první kapitole je představen 

koncept společenské odpovědnosti firem v globálním kontextu. Dále je probírán vztah 

mezi jednotlivými zainteresovanými aktéry ze sektoru neziskového, státního 

a podnikatelského a jejich role v oblasti CSR. Hlavní součástí kapitoly je představení 

iniciativy UNGC včetně jejích lokálních sítí, jež jsou důležitým a nepostradatelným 

elementem této iniciativy. Na konci kapitoly jsou shrnuty dosavadní vědecké výzkumy 

věnující se problematice UNGC z mnoha pohledů.  

Druhá kapitola práce je věnována čistě metodologické části, kde jsou 

konceptualizovány jednotlivé proměnné a popsána metoda výzkumu. Je zde podrobněji 

vysvětlena volba České republiky jakožto výzkumného předmětu a celkový záměr práce. 

Dále je popsán sběr informací a podkladů, které tvoří převážně primární data získaná 

z osobních rozhovorů a písemné komunikace se zástupci státního, neziskového 

a podnikatelského sektoru. Celkově bylo kontaktováno 37 aktérů, z čehož 18 bylo 

ochotných zapojit se do výzkumu a poskytnout podrobnější informace o svých aktivitách 

a postojích k problematice CSR a UNGC. Z toho důvodu je součástí přehledová tabulka 

se všemi dotazovanými aktéry. 

Hlavní část práce tvoří třetí kapitola, v níž je zachycena problematika CSR a UNGC 

v kontextu České republiky. Postupně je zde probírán přístup jednotlivých aktérů 

k iniciativě UNGC a jejich celková aktivita v oblasti CSR. Popis aktivit státního sektoru 

byl rozdělen do dvou období, před rokem 2014 a od roku 2014, jelikož v této době došlo 

k vydání prvního národního akčního plánu CSR v ČR, což se ukázalo jako zásadní prvek, 

jenž přispěl ke změně aktivit některých státních aktérů. Další část je orientována na 

přístup a aktivity mezinárodních neziskových organizací v ČR, největších platforem CSR, 

odborových organizací a v neposlední řadě akademických institucí, které jsou okrajovou, 

ale přesto zajímavou zmínkou v této práci. Poslední část se zabývá aktivitami firem 

v oblasti CSR a jejich důvody k zapojení či nezapojení do UNGC. V závěru práce jsou 

následně vyhodnoceny jednotlivé hypotézy a nastíněny možnosti výzkumu do budoucna.  
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1 Společenská odpovědnost v globálním kontextu 

Od konce studené války se značně zvýšil vliv nestátních aktérů na tvorbu světové politiky. 

Nestátní aktéři, ať už se jedná o nadnárodní korporace či mezinárodní nevládní 

organizace, mohou ovlivňovat světové dění buď přímo svou činností, nebo nepřímo skrze 

různé organizace a platformy. Zatímco neziskové organizace (NGOs) jsou spíše vnímány 

jako zastánci a obhájci společenského globálního blaha, nadnárodní korporace jsou 

naopak často považovány za aktéry, kteří usilují především o vlastní zisk a blaho. 

Korporace byly a jsou stále často kritizovány pro jejich neohleduplnost vůči svému okolí. 

Současná diskuze se však zabývá na jedné straně otázkou, do jaké míry mají korporace 

negativní vliv na společnost, a na straně druhé, jak mohou korporace přispět 

k udržitelnému rozvoji a jak k tomu mohou dopomoci jejich dobrovolné společensky 

odpovědné aktivity (Risse 2013: 426–440).  

1.1 Rozvoj konceptu společenské odpovědnosti 
Proces globalizace v oblasti politické, sociální, technologické i kulturní značně ovlivnil 

rozvoj dobrovolných společensky odpovědných aktivit korporací. Současná agenda CSR 

byla ovlivněna oslabující rolí národního státu a rostoucím vlivem nadnárodních 

korporací, které, jak již bylo zmíněno, dnes znatelně ovlivňují zahraniční i domácí 

politiku, a to především směrem k vlastním zájmům. Rostoucí vliv nadnárodních 

korporací v 70. a poté v 90. letech se však postupně začal střetávat s anti-globalizačním 

hnutím a celkovou anti-globalizační náladou panující mezi občany a spotřebiteli. 

Nejznámějším příkladem aktivity antiglobalizačního hnutí je demonstrace v průběhu 

konference Světové obchodní organizace (WTO) v Seattlu z roku 1999, která je 

považována za zlomový bod v mobilizaci proti nadnárodním korporacím 

a mezinárodnímu obchodu (Williams 2014; Brejning 2012). Zástupci neziskového 

sektoru, odborových organizací, environmentálních hnutí a dalších organizací zde 

vyjádřili velké obavy z nadměrného vlivu korporací a omezenosti národního práva 

efektivně regulovat činnost těchto korporací (Williams 2014: 242). Reagovali tak na 

dlouhodobější proces prosazování neoliberální agendy a deregulačních opatření ze strany 

vlád a mezinárodních organizací, jako jsou WTO a Světová banka. Neoliberální proud 

totiž zastává názor, že volný trh bez regulací vede k většímu ekonomickému růstu, a tím 

pádem k vyšším výhodám pro všechny. Vládní rozhodnutí zmírňovat regulace 

soukromého sektoru a mezinárodního trhu tak udělaly světový trh méně 
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kontrolovatelným (Aras – Crowther 2010: 1–6). V souvislosti s touto problematikou se 

často hovoří o tzv. race to the bottom, kdy vlády „soutěží“ a snaží se přilákat investory 

a udržet si konkurenceschopnost nastavováním nižších daní a pracovních standardů než 

v ostatních státech. V některých zemích však tento závod o konkurenceschopnost má 

dopad především na zaměstnance a vede ke snižování mezd, zhoršování celkových 

pracovních podmínek a k degradaci životního prostředí (Giraldi 2013: 462–463). Firmy 

zase soutěží o nabídnutí co nejnižší ceny zboží. Jako příklad lze uvést přesun výroby 

a uzavírání továren v rozvinutých zemích, kde pracovní standardy a náklady na celkový 

výrobní proces jsou většinou mnohem vyšší než v rozvojových zemích. Důsledkem 

přesunu výroby tak ztrácí práci v rozvinutých zemích mnoho lidí, což narušuje celkovou 

životní úroveň i v některých rozvinutých regionech. Je proto zřejmé, že deregulace trhu 

a aktivity firem tak mají značný vliv na rozvinuté i rozvojové země. 

Společenská odpovědnost firem je některými akademiky vnímána jako určitá forma 

reakce soukromého sektoru na nátlak občanské společnosti a některých vládních institucí, 

které uvažují o zavádění přísnějších regulací. Britská akademička Jaenette Brejning, jež 

se soustřeďuje na problematiku CSR v Evropě, považuje protestní aktivity neziskových 

organizací a sociálních hnutí proti globální ekonomické a politické neoliberální agendě 

za spouštěč k zformování různých modelů korporátní společenské odpovědnosti 

(Brejning 2012: 89–90). Korporace si dříve nepřipouštěly nesení odpovědnosti vůči širší 

společnosti. Firmy však postupně začaly pociťovat potřebu zvýšit svou odpovědnost vůči 

svým stakeholderům a vytvořit nové kodexy korporátního řízení. Přimělo je k tomu mimo 

jiné chování spotřebitelů, kteří čím dál častěji začali od firem vyžadovat zodpovědnost 

vůči jejich dodavatelům a od dodavatelů naopak očekávat slušné zacházení s pracovní 

sílou ať už se jedná o zaměstnance na domácí půdě, či v zahraničí. Firmám tak nezbývá 

nic jiného, než brát požadavky spotřebitelů na vědomí, jinak by jejich jméno firmy 

a finanční zisky mohly být poškozeny. Značný vliv na rozvoj společenské odpovědnosti 

firem mají do jisté míry i moderní technologie, díky kterým je šíření o globálních 

problémech a neetickém jednání firem snadněji šiřitelné a dohledatelné (Ertuna – Ertuna 

2010: 327–329). 

CSR vždy mělo a stále má své kritiky i příznivce. Kritici upozorňují na fakt, že 

korporace se snaží obrátit veškerou pozornost veřejnosti na své společensky odpovědné 

aktivity a zakrýt tím své ostatní aktivity, jež mohou mít ve skutečnosti negativní dopad 

na širší veřejnost. Blowfield a Dolan (2008) vnímají CSR čistě jako prospěchářskou 

reakci soukromého sektoru na současnou ekonomickou a politickou globalizaci. 
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Argumentují, že CSR je jakousi formou vládnutí, která podporuje ideu neoliberalismu, 

a to prostřednictvím dobrovolných regulací ve formě standardů a auditů. Dle jejich názoru 

jsou rozvinuté státy častými zastánci dobrovolných standardů, jelikož právě jen oni jsou 

schopni zmíněné standardy dodržovat, což pak zvyšuje jejich prestiž (Blowfield – Dolan 

2008: 1–10). CSR má i své zastánce, kteří věří, že CSR aktivity nejsou jen jakýmsi 

propagačním nástrojem korporací, ale mohou opravdu přispět k rozvoji širší společnosti. 

Albareda et al. (2008) považují za důležité vytváření prostoru pro dialog mezi 

podnikatelským, vládním a neziskovým sektorem, neboť vzájemná komunikace 

a spolupráce usnadňuje aktérům vytvořit jednotný směr programů a strategií, čímž mohou 

společně přispět k budování udržitelného rozvoje.  

Je však nutné upozornit na fakt, že koncept CSR se postupně mění a vyvíjí. Dříve 

se za CSR považovaly aktivity, které byly odděleny od vnitřních strategií firem a CSR 

mělo spíše podobu dárcovství a sponzorství. Postupem času firmy začaly CSR 

zabudovávat do svých vnitřních strategií a každodenní činnosti.  Tento posun popsal 

i Neville Isdell, bývalý výkonný ředitel společnosti Coca-Cola. Dle jeho názoru 

společnosti dříve praktikovaly CSR za účelem zamezit a vyhnout se kritice spíše než 

podporovat skutečný rozvoj širší společnosti. V dnešní době však firmy spojují CSR 

aktivity se svými podnikovými strategiemi i cíli a vidí v CSR potenciál pro zvýšení své 

konkurenceschopnosti. Dnes lze proto ve společnosti spatřovat stále větší konsenzus, že 

CSR je nezbytnou a prospěšnou aktivitou, která může přispět k rozvoji nejen samotné 

korporace, ale také okolních komunit. Dle názoru Isdella se CSR dostává na novou 

úroveň, kdy dochází ke spojení a kooperaci mezi korporacemi, vládami a občanskou 

společností (Runde 2011). 

Nicméně to, do jaké míry korporace poškozují, či rozvíjejí širší společnost, záleží 

vždy na samotné firmě a mnohdy také na prostředí, ve kterém působí. Ačkoliv se v dnešní 

době často hovoří o globalizovaném světě, je nezbytné brát v potaz odlišnost 

společenského a politického prostředí jednotlivých zemí, od kterého se odvíjejí vztahy 

mezi jednotlivými aktéry. Moon a Vogel upozorňují, že přístup vlády může velmi ovlivnit 

rozvoj CSR v dané zemi (Moon – Vogel 2008). Vlády mají možnost angažovat se 

několika způsoby. Mohou vydávat legislativní ustanovení, vytvářet instrukce či iniciovat 

dialog mezi jednotlivými aktéry z řad podnikatelského, státního a neziskového sektoru 

(Albareda et al. 2008: 350). Některé vlády aktivně vyzývají soukromé společnosti, aby 

implementovaly strategie, které jsou odpovědné a berou ohled na širší společnost 

a životní prostředí. Někdy vlády vyzývají soukromý sektor ke spolupráci na uskutečnění 
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projektů, jenž nejsou vlády schopné samy zrealizovat. V minulosti se například 

Ministerstvo sociálních věcí dánské vlády obrátilo na čelní představitele firem za účelem 

přispět k řešení problematiky nezaměstnanosti a sociální exkluze právě formou CSR 

aktivit. Dalším zajímavým příkladem byla aktivita vlády ve Spojeném království, kde 

došlo za vlády Tonyho Blaira k vytvoření pozice ministra pro CSR v rámci departmentu 

pro obchod a průmysl (Moon – Vogel 2008: 305–314).  

Problematika CSR se v posledních letech stala součástí jak národních, tak 

i mezinárodních politických agend. Strategie vlád jsou často v souladu se strategiemi 

mezinárodních organizací a iniciativ, jako jsou Evropská Unie (EU) či UNGC. Ačkoliv 

neziskové organizace a nátlakové skupiny bojovaly za právní regulaci aktivit korporací 

na globální úrovni, prozatím vznikly jen dobrovolné iniciativy společenské odpovědnosti, 

jež vytvořily několik mezinárodních standardů, které se opírají o měkké právo (soft law) 

a nevytváří tak žádné vymahatelné závazky (Brejning 2012: 91–92).  

Vytváření mezinárodních standardů odpovědného chování firem2 lze vnímat jako 

reakci na chybějící nadnárodní právní regulaci korporací a jejich aktivit v sociální 

a environmentální oblasti. Mezinárodní standardy a iniciativy tak částečně vyplňují 

prázdné místo na poli globálního vládnutí a přispívají k rozvoji společenské odpovědnosti 

na lokální i globální úrovni. Gilbert, Rasche a Waddock (2011) rozlišují čtyři základní 

typy mezinárodních standardů. První skupinou jsou standardy, které definují principy 

chování firem (principle-based standards) většinou v oblasti sociální i environmentální 

a vytváří jakési instrukce k odpovědnému chování. Často vytvářejí prostor pro dialog 

a sdílení zkušeností. Do této skupiny lze zařadit například UN Global Compact a Směrnici 

OECD pro nadnárodní podniky. Druhou skupinou jsou certifikační standardy zahrnující 

certifikace, ověřování a monitoring. Nejznámější je certifikace systému managementu 

společenské odpovědnosti SA 8000, jež se zaměřuje hlavně na monitoring pracovních 

podmínek zaměstnanců. Třetí skupina standardů se zabývá reportingem aktivit firem. 

Nejvyužívanější metodikou reportování je Global Reporting Initiative (GRI), jež vytváří 

rámec ukazatelů, podle kterých se firmy řídí při reportování o svých nefinančních 

aktivitách. Poslední skupinou jsou procesní standardy definující metody a procesy, 

2 V anglickém jazyce se pro mezinárodní standardy společenské odpovědnosti používá označení 
International Accountability Standards (IAS). 
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pomocí kterých mohou firmy rozvinout své strategie společenské odpovědnosti. Jako 

příklad lze uvést standard AA 10003 (Gilbert – Rasche – Waddock 2011: 23–30). 

Na problematiku CSR se zaměřuje také EU, jež se začala více zabývat CSR 

s příchodem nového tisíciletí. V současné době je EU velkým podporovatelem 

a zastáncem CSR. V roce 2011 vydala EU obnovenou strategii CSR na období 2011 až 

2014, ve které definuje CSR jako „odpovědnost podniků za dopady jejich činností 

na společnost“ (European Commission 2011: 6). Dle názoru Evropské komise mohou 

podniky prostřednictvím CSR značně přispět k naplnění cílů EU v oblasti udržitelného 

rozvoje a tržní ekonomiky. CSR má také přispět k realizaci strategie Evropa 2020, jež 

usiluje o inteligentní, udržitelný a inklusivní růst v Evropě a má pomoct ke zmírnění 

následků ekonomické krize (European Commission 2011: 3–4). Prioritou EU je sblížit 

evropské principy CSR s globálními za účelem zlepšení evropských příležitostí 

v zahraničí. Proto EU vyzývá podniky k následování mezinárodních principů a zásad, 

jako jsou Směrnice OECD pro nadnárodní podniky, principy UNGC, Obecné zásady 

OSN pro obchod a lidská práva, Tripartitní deklarace o nadnárodních podnicích a ISO 

260004 (Williamson – Stampe-Knippel – Weber 2014: 10). 

1.2 Iniciativa UN Global Compact  
UN Global Compact je jednou z nejvýznamnějších iniciativ společenské odpovědnosti. 

V současnosti je největší platformou společenské odpovědnosti na světě, jež sdružuje 

aktéry ze sektoru podnikatelského, neziskového i veřejného. Účastníci Global Compact 

se dobrovolně zavazují k následování principů UNGC, které jsou odvozeny ze čtyř 

mezinárodních dokumentů: Všeobecné deklarace lidských práv, Deklarace o základních 

principech a právech v práci, Deklarace z Rio de Janeira o životním prostředí a rozvoji 

a Úmluvy OSN proti korupci (UN Global Compact 2006). Znění deseti obecně 

přijímaných principů společenské odpovědnosti v oblasti lidských práv, pracovních 

podmínek, životního prostředí a protikorupčních praktik je následující: 

 

3 AA1000 (AccountAability Principles Standard) je rámec nástrojů, který má pomoct firmám s tvorbou 
společensky odpovědných strategií včetně postupů, jak efektivně komunikovat se svými stakeholdery 
(Gilbert – Rasche – Waddock 2011: 29). 
4 Originální znění principů a standardů: OECD Guidelines for Multinational Enterprises, 10 principles of 
the UN Global Compact, UN Guiding Principles on Business and Human Rights, ILO Tri-partite 
Declaration of Principles on Multinational Enterprises and Social Policy, ISO 26000 Guidance Standard on 
Social Responsibility (Williamson – Stampe-Knippel – Weber 2014: 10). 
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Lidská práva 

1) Firmy by měly podporovat a respektovat mezinárodně uznávaná lidská práva; 

2) a zároveň zajistit, aby nenesly žádnou spoluúčast na porušování lidských práv 

v jakémkoli směru. 

Pracovní podmínky 

3) Firmy by měly uznat právo na sdružování zaměstnanců a právo na kolektivní 

vyjednávání; 

4) zamezit jakékoli formě nucené práce; 

5) zamezit dětské práci; 

6) a bránit jakékoliv diskriminaci v zaměstnání. 

Životní prostředí 

7) Firmy by měly podporovat preventivní přístup k ochraně životního prostředí; 

8) účastnit se iniciativ prosazujících zvyšování odpovědnosti vůči životnímu prostředí; 

9) a podporovat vývoj a šíření ekologicky šetrných technologií. 

Protikorupční opatření 

10) Firmy by měly bojovat proti korupci všech forem, včetně úplatkářství a vydírání 

(Global Compact Network Czech Republic 2015a).5 

Účelem iniciativy UNGC je vytvořit prostor pro dialog a přispět k rozvoji 

odpovědných a udržitelných firemních strategií a praktik ve zmíněných čtyřech oblastech 

(UN Global Compact 2014a). Iniciativa klade velký důraz na ideu udržitelného rozvoje, 

což je patrné i z jejích základních dokumentů.6 V dokumentech UNGC je často používán 

pojem corporate sustainability, čímž je zdůrazněna důležitost prvku udržitelnosti, a to 

jak ve smyslu udržitelného rozvoje samotných firmem, tak i ve smyslu trvale udržitelného 

rozvoje širší společnosti.  

Vznik UNGC inicioval Generální tajemník OSN Kofi Annana na Světovém 

ekonomické fórum v Davosu v roce 1999, kde ve svém projevu upozorňoval na následky 

globalizace včetně rostoucího neregulovaného vlivu korporací na globálním trhu 

a varoval před nerovnováhou mezi ekonomickou, sociální a politickou sférou. Hlavní 

5 Originální znění principů v anglickém jazyce lze nalézt na stránkách UN Global Compact 
(https://www.unglobalcompact.org/). 
6 Například v prosinci 2014 byl vydán nový průvodce společenskou odpovědností Guide to Corporate 
Sustainability, který představuje pět prvků udržitelnosti, jenž by odpovědné firmy měly integrovat do svých 
strategií a aktivit. Dalším stěžejními dokumenty jsou Architects of a Better World: Building the Post-2015 
Business Engagement Architecture či Blueprint for Corporate Sustainability Leadership within the Global 
Compact. Více na: https://www.unglobalcompact.org/AboutTheGC/tools_resources/index.html. 
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částí projevu bylo vyzvání zástupců soukromé sféry ke spolupráci na vytvoření 

globálního paktu za účelem podpory nové globální ekonomiky7 (United Nations 1999). 

Tato výzva vzbudila zájem nejen zástupců soukromé sféry, ale také zástupců 

z neziskového a vládního sektoru. Řada agentur OSN a neziskových organizací se 

připojila k vytvoření globálního paktu Global Compact, v rámci něhož se zástupci 

soukromé sféry zavázali k následování devíti principů v oblasti lidských práv, pracovních 

podmínek a životního prostředí, a k jehož oficiálnímu založení došlo 26. července 2000 

v New Yorku. V roce 2004 byl k zásadám přidán desátý princip soustřeďující se na 

problematiku protikorupčních praktik. Ačkoliv bylo zpočátku do iniciativy zapojeno 

pouze kolem 40 subjektů z podnikatelského a neziskového sektoru, zájem o zapojení do 

UNGC se postupně rozrůstal (Rasche – Kell 2010: 3–4). V současné době (únor 2015) je 

do iniciativy zapojeno přibližně 12 700 firem a organizací, z čehož většina, přes 8 000 

účastníků, je právě z podnikatelského sektoru. Přesné číslo účastníků UNGC se neustále 

mění, neboť pořád přicházejí nové firmy a organizace, které mají zájem o zapojení do 

iniciativy. Zároveň však je každoročně z iniciativy vyloučeno několik firem za 

nedodržování členských povinností (UN Global Compact 2015a). Ačkoliv je Global 

Compact iniciativou dobrovolnou, její účastníci mají povinnost pravidelně reportovat 

o svém pokroku v rozvoji a implementování deseti principů. Aktéři z nepodnikatelské 

sféry vydávají obročně report Communication on Engagement (COE), kdežto firmy jsou 

povinny informovat ostatní aktéry o svých aktivitách formou každoroční zprávy 

Communication on Progress (COP). V případě, že účastník neodevzdá zprávu včas, je 

mu přidělen status „nekomunikující“. Pokud se mu nepodaří dodat zprávu ani v průběhu 

dalšího roku, je z iniciativy vyloučen8 (UN Global Compact 2013: 1–3). V průběhu 

období od založení UNGC až po začátek roku 2015 bylo z iniciativy vyloučeno celkem 

4 893 firemních účastníků (UN Global Compact 2015a). 

7 Část projevu Generálního tajemníka: „přicházím s návrhem, abyste vy, čelní představitelé podnikatelské 
sféry, kteří jste se tu dnes v Davosu sešli, a my, Organizace spojených národů, společně iniciovali vznik 
globálního paktu, založeného na sdílených hodnotách a principech, jenž dá globálnímu trhu lidskou tvář“. 
Originální znění: „I propose that you, the business leaders gathered here in Davos, and we, the United 
Nations, initiate a Global Compact of shared values and principles, which will give a human face to the 
global market“ (United Nations 1999). 
8 Existuje více úrovní reportování. V případě firem je účastník první rok zařazen do skupiny Leaner, kdy 
má prostor na vzdělání o reportování a nejsou na něho kladeny takové nároky. V pozdějších letech by však 
firmy měly pozvednout svou úroveň reportování na GC Active či GE Advanced. Bližší informace o 
pravidlech a jednotlivých úrovních reportování lze nelézt zde: 
https://www.unglobalcompact.org/COP/communicating_progress/cop_policy.html.  
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1.2.1 Zapojení aktéři 

Do UNGC se mohou zapojit velké korporace i střední a malé podniky. Právě střední 

a malé podniky jsou nejpočetnější skupinou, jež v roce 2013 zahrnovala 37 % všech 

účastníků (UN Global Compact 2014b: 13). Pouze mikropodniky, které mají méně než 

deset zaměstnanců, se nemohou do iniciativy oficiálně zapojit a nemohou být vedeny 

v databázi účastníků. Nicméně to jim nebrání zapojit se do aktivit lokálních sítí Global 

Compact a následovat principy UNGC. Co se týče členství dceřiných společností velkých 

nadnárodních korporací, tam se aplikuje princip leadership. Pokud se mateřská 

společnost zaváže k následování principů, v seznamu účastníků je uvedeno pouze její 

jméno. Dceřiná společnost má nicméně také možnost vyjádřit svou podporu UNGC a to 

zasláním dopisu Generálnímu tajemníkovi OSN. V tomto případě pak i její název je 

většinou uveden v seznamu účastníků. Ačkoliv úřad UNGC nezakazuje účast žádným 

druhům korporací, tabákové společnosti veřejně odrazuje od účasti a nepřijímá od nich 

žádné finanční dary (UN Global Compact 2011: 35–37). 

Jak již bylo zmíněno, do Global Compact jsou kromě firem zapojeny i neziskové 

organizace, mezinárodní organizace a akademické instituce. Ačkoliv neziskové 

organizace často kritizovaly a někdy stále kritizují aktivity firem, v rámci Global 

Compact se snaží s firmami spolupracovat. Jako příklad lze uvézt organizace Amnesty 

International (AI) či Transparency International (TI). Grajew (2010) uvádí tři sféry, ve 

kterých NGOs mohou pomáhat firmám s dodržováním principů. První sférou je předávání 

znalostí. NGOs generují a šíří informace, dělají vlastní analýzy a vydávají odborné 

posudky, díky kterým mají firmy možnost přehodnocovat své strategie a aktivity. Druhou 

oblastí je vytváření prostředí, které je příznivé pro dodržování principů, či naopak 

prostředí, které není příznivě nakloněno aktivitám firem a nutí je napravovat jejich 

neodpovědné aktivity. V neposlední řadě mohou NGOs sloužit jako vzor, jak efektivně 

implementovat principy společenské odpovědnosti (Grajew 2010: 182–187).   

Stále častěji se do UNGC zapojují také akademické instituce, které jí přidávají 

jakousi kritickou dimenzi. Odborné výzkumy univerzit mohou přispět k lepšímu 

pochopení problematiky společenské odpovědnosti. Navíc právě akademické instituce 

jsou ty, které vychovávají budoucí zaměstnavatele a  zaměstnance, jenž mohou ovlivnit 
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směřování firem a jejich odpovědné jednání.9 Největší zastoupení v Global Compact mají 

akademické instituce z regionu Evropy (Wolfe – Werhane 2010:144–149). 

Do UN Global Compact jsou zapojené i některé odborové organizace. Odbory měly 

z počátku hodně připomínek ohledně koncepce UNGC. Vždy zastávaly spíše regulace 

a ustanovení standardů zákonem. V současné době je do UNGC zapojená například 

Mezinárodní konfederace práce, jež se podílí na dialogu s ostatními aktéry, ale stále 

prioritně zastává zákonné regulace (Ryder 2010: 44–55). 

Množství zapojených účastníků do UNGC se liší podle národností a regionů. 

Nejvyšší počet účastníků pochází z regionu Evropy. Dle údajů z roku 2013 je 

z podnikatelského sektoru 53 % účastníků z Evropy, 24 % z Ameriky, 15 % z Asie 

a Oceánie, 8 % z Afriky a regionu MENA.10 Region Afriky zaznamenal v roce 2013 

nejvyšší nárůst všech účastníků. Právě tento region má zároveň nejvyšší podíl 

nefiremních účastníků a to 45 %. Naopak region Asie a Oceánie zaznamenal v roce 2013 

celkový pokles účastníků o 8 %, s čímž většina byla ze skupiny malých a středních 

podniků (MSP). Skupina MSP je krizovou skupinou, neboť tento typ účastníků většinou 

není schopen dodržet podmínky členství. V regionu Evropy, který také stále zaznamenává 

nárůst účastníků, bylo v roce 2013 složení účastníků následující, 28 % 

z nepodnikatelského sektoru, 43 % ze skupiny MSP a 29 % z velkých společností 

(UN Global Compact 2014c: 12–14). 

1.2.2 Lokální sítě a jejich význam 

Organizační struktura UN Global Compact tvoří několik subjektů.11 Ačkoliv každý 

subjekt je pro funkčnost UNGC velmi důležitý, významnou roli sehrávají především 

lokální sítě Global Compact. Účelem lokálních sítí Global Compact je podporovat misi 

UNGC na národní a regionální úrovni. Lokální sítě pomáhají firmám a organizacím 

s implementací principů UNGC v rámci jejich specifického národního, kulturního 

a jazykového kontextu a vytvářejí prostor pro dialog a kolektivní akci všech 

zainteresovaných aktérů včetně neziskových organizací (UN Global Compact 2014b). 

Díky praktické online databázi Knowledge Sharing System mohou lokální sítě sdílet 

9 Na základě inspirace UN Global Compact byla založena iniciativa speciálně pro akademické instituce, 
která nese název The Principles for Responsible Management Education (PRME). Tato iniciativa má své 
vlastní principy. Cílem iniciativy je inspirovat a podporovat odpovědné vzdělání v oblasti managementu 
a globálního vedení. Více o PRME zde: http://www.unprme.org/about-prme/index.php. 
10 Region MENA zahrnuje země Blízkého východu a Severní Afriky.  
11 Strukturu tvoří: Summit lídrů Global Compact, Lokální sítě, Každoroční fórum lokálních sítí, Výbor 
Global Compact, Úřad Global Compact a Vládní skupina Global Compact. 
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informace o svých aktivitách a projektech (UN Global Compact 2011: 12). Lokální sítě 

tak svou činností přispívají k integritě celé iniciativy. Mnoho odborníků zastává názor, že 

činnost lokálních sítí je opravdu klíčová, neboť poskytuje prostor pro sdílení znalostí 

a vytváří příležitosti pro navázání spolupráce mezi jednotlivými aktéry ať už 

z neziskového, podnikatelského, či státního sektoru. Lokální sítě přispívají k menšímu 

úbytku účastníků Global Compact, a to právě tím, že pomáhají účastníkům s reportování 

COP. V zemích, kde se nenacházejí lokální sítě, přicházejí účastníci do kontaktu se 

zástupci UNGC jen velmi zřídka, což snižuje jejich informovanost a šanci na navázání 

spolupráce na národní či regionální úrovni. Právě lokální sítě často motivují neziskové 

organizace a především akademické instituce k zapojení do Global Compact (Mwangi 

2013; Gilbert 2010).  

Každá lokální síť má jinou odlišnou vnitřní organizační strukturu a má stanové jiné 

priority, a to z toho důvodu, že přizpůsobuje svou činnost lokálnímu kontextu a lokálním 

potřebám. Každá síť si stanovuje i svá vlastní pravidla participace v síti a rozhoduje, jací 

členové sítě budou stát v jejím řídícím výboru.12 Míra požadavků a aktivit lokálních sítí 

se taktéž liší. Například lokální síť Spojeného království vyžaduje od svých členů 

vypracovávat peer review, což je zhodnocení zprávy COP ostatních členů sítě, čímž si 

členové vzájemně dávají zpětnou vazbu na svou činnost (Mwangi 2013: 209). 

Největší množství lokálních sítí se nachází v regionu Evropy (Příloha č. 1). 

Evropské lokální sítě jsou velmi dobře propojené, efektivní a často spolupracují 

a pomáhají vytvářet nová partnerství i mezi účastníky sítí. Co se týče participace 

v jednotlivých lokálních sítích, nejvíce účastníků pochází ze Španělska, Francie, Severské 

regionální sítě, Německa a Spojeného království. Z regionu Afriky a MENA má nejvíce 

členů lokální síť Iráku a Nigérie. V regionu Ameriky má překvapivě nejvíce členů 

Mexiko a Brazílie. Spojené státy jsou na třetím místě. Rostoucí počet účastníků mají sítě 

Indie a Číny, jež jsou na prvních místech počtu účastníku v regionu Asie a Oceánie 

(UN Global Compact 2014c: 18–24). 

12 Každá lokální síť má svůj sekretariát, který je hostován některou z členských firem či organizací. 
Sekretariát musí mít minimálně jednoho člověka, jenž vykonává úkoly na každodenní bázi a vystupuje jako 
kontaktní osoba za účelem spolupráce s ústředím UN Global Compact. Národní síť zastupuje představitel 
sítě, který je nominován na základě vnitřních stanov sítě. Obvykle má síť i svůj řídící výbor, který se skládá 
ze zástupců soukromého, neziskového a veřejného sektoru.  
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1.2.3 Dosavadní výzkumy 

Témata spojená s problematikou CSR a UN Global Compact se v poslední době stávají 

častým předmětem výzkumu. Zatímco v České republice dosud neexistují téměř žádné 

odborné publikace, které by se hlouběji zaobíraly problematikou UNGC, v zahraničí se 

výzkum na toto téma úspěšně rozvíjí.  

Literaturu zabývající se UN Global Compact lze rozdělit do několika okruhů dle 

její zaměřenosti na konkrétní aspekty spojené s UNGC. Autoři vycházejí z různých 

teoretických perspektiv. Voegtlin a Pless (2014) zmiňují tři základní teoretické 

perspektivy, kterými lze nahlížet na působení UNGC. Jedná se o ekonomickou, 

socio-historickou a normativní perspektivu. Ekonomická perspektiva vychází 

z ekonomické teorie a předpokládá striktní oddělení politických a ekonomických aktérů. 

Z tohoto hlediska by hlavním účelem iniciativ globálního vládnutí, jako je UNGC, mělo 

být poskytování podpory a rad firmám, jak se vyhnout vnějším negativním globálním 

vlivům na trhu. Konkrétně v případě iniciativy UNGC se očekává, že zajistí monitorování 

účastníků, bude sledovat případné nedodržování norem a standardů a zajistí případné 

sankce. Proto někteří odborníci, kteří vycházejí z této teoretické perspektivy, kritizují 

UNGC pro nedostatečné monitorování a kontrolování členů této iniciativy 

(Voeglin – Pless 2014).  

Socio-historická perspektiva vychází z historických či institucionálních teorií 

s cílem vysvětlit existenci a vývoj iniciativ globálního vládnutí (Voeglin – Pless 2014: 

188). O této perspektivě hovoří také Rasche, Waddock a McIntosh (2012), kteří zmiňují 

důležitost sledování historického vývoje, v tomto případě vývoje vztahu mezi OSN 

a podnikatelským sektorem. Vznik UNGC je důkazem toho, jak OSN jakožto organizace 

změnila pohled na činnost nadnárodních korporací a začala je oficiálně vnímat jako 

prostředek k udržitelnému rozvoji. Autoři zároveň upozorňují, že založení UNGC nebylo 

iniciativou států, ale Sekretariátu OSN, což značí jistý posun v tradičním jednání OSN. 

Voegtlin a Pless (2014) vysvětlují, že zastánci této perspektivy často obhajují nízké 

vstupní podmínky a poněkud volné monitorování aktivit, neboť to považují za důležité 

pro získání nových členů s nízkými CSR standardy, kterým je pak v rámci iniciativy 

umožněno sbírat zkušenosti v oblasti CSR od více vzdělaných subjektů. Zároveň ale 

zdůrazňují potřebu zkvalitnit transparentnost reportování CSR aktivit, a zvýšit tak 

efektivnost reportingu COP. Berliner a Prakash (2014) hodnotí dosavadní působení 
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UNGC jako nedostatečné, neboť dle jejich názoru iniciativa UNGC prozatím nemá 

dostatečné kapacity, aby reálně ovlivnila efektivitu CSR aktivit jednotlivých firem. 

Třetí perspektiva, normativní, vychází z etických i politických teorií a zdůrazňuje 

roli hodnot a norem jakožto základního aspektu globální agendy CSR. Akademici se 

v rámci této perspektivy zaměřují například na zkoumání legitimity cílů a výsledků 

UNGC (Voegtlin – Pless 2014). Například Williams (2014) vidí UNGC dosud jako 

nejpřijatelnější iniciativu, která je schopná spojovat aktéry podnikatelského 

a neziskového sektoru, přinést konsenzus o globálních morálních normách a sloužit jako 

platforma pro jednání. Výzvou je ale rozvinout UNCG jak kvalitativně, tak kvantitativně, 

a musí být zajištěno, aby členové UNGC opravdu podnikali reálné kroky k naplnění vize 

udržitelného rozvoje. 

Někteří autoři hovoří také o další perspektivě, operační, která se zabývá složením 

aktérů participujících v UNGC a jejich chováním. V rámci této perspektivy lze 

identifikovat tři specifické oblasti, kterými se dosavadní výzkum zabýval. Jedná se 

o motivaci firem k participaci v UNGC, množství členů UNGC napříč zeměmi a vliv 

členství v UNGC na aktivity a strategie jednotlivých firem (Rasche – Waddock – 

McIntosh 2012). Autoři často využívají pro výzkum těchto aspektů kvantitativní metodu, 

která umožnuje pozorovat určité tendence v členství napříč zeměmi. Bernhagen, Mitchell 

a Thissen-Smith (2012) se zabývali politickými a institucionálními faktory, které 

ovlivňují členství firem v UNGC, a zaměřili se na vliv externích aktérů v rámci lokálního 

prostředí. Závěrem jejich analýzy, která zahrnovala data ze 145 zemí, bylo, že firmy 

z demokratických zemí častěji participují v iniciativě UNGC. Jiný výzkum 

(Lim – Tsutsui 2012) navíc potvrdil, že firmy ve vyspělých demokraciích mají menší 

tendenci nedodržovat závazky k CSR. Bernhagen, Mitchell a Thissen-Smith (2012) dále 

zjistili vyšší účast firem v UNGC v zemích, ve kterých byla již založena lokální síť Global 

Compact. Autoři našli také souvislost mezi mírou členství firem a členstvím občanských 

a zaměstnaneckých organizací. Ovšem názory akademiků na vliv neziskových organizací 

na účast firem v UNGC se liší. Berliner a Prakash (2012) považují velký vliv 

mezinárodních neziskových organizací (INGOs) jako negativní faktor ve vztahu 

k členství firem v UNGC. Dle autorů INGOs většinou veřejně odsuzují působení UNGC, 

a tím tak odrazují firmy od participace. Lim a Tsutsui (2012) naopak vidí tlak ze strany 

INGOs jako pozitivní faktor. Upozorňují ale na rozdíly mezi rozvojovými a rozvinutými 

zeměmi. Zatímco v rozvinutých zemích působení INGOs vede účastníky UNGC spíše 

pouze k formálnímu přijetí principů, v rozvojových zemích to přiměje účastníky 
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k hlubšímu závazku k CSR. Další kvantitativní studie (Perez-Batres et al. 2011), 

zahrnující vzorek 394 korporací z 12 zemí západní Evropy a jižní Ameriky, došla 

k závěru, že lokální NGOs nemají podstatný vliv na participaci firem v UNGC. Autoři 

studie naopak podtrhávají důležitost akademických institucí, které jsou oproti NGOs 

vnímány jako více legitimní aktéři produkující znalost v oblasti udržitelného rozvoje. 

Zároveň akademické instituce vychovávají nové společenské elity a lídry, kteří pak jako 

budoucí zaměstnanci a zaměstnavatelé šíří morální normy a hodnoty.  

Řada výzkumů se dále zabývá rolí státního sektoru, především aktivitou vlády ve 

vztahu k UNGC. Albareda et al. (2008) zdůrazňují, že s příchodem nového tisíciletí vlády 

začaly hrát důležitou roli v šíření CSR a začaly přijímat nové strategie na podporu 

praktikování CSR nejen podnikatelským sektorem, ale i samotnou státní správou. 

Knudsen (2011) například zastává názor, že dobré vládní instituce mohou do značné míry 

přispívat k poctivějšímu dodržování UNGC principů. Berliner a Prakash (2012) naopak 

poukazují na činnost mezinárodních vládních institucí, nejen organizací spadající pod 

UN, ale i například organizací, jako jsou G8, OECD, Africká Unie či Světova banka, 

které aktivně podporují iniciativu UNGC. Autoři na základě jejich kvantitativního 

výzkumu došli k závěru, že účast v UNGC je vyšší v zemích, které jsou více a aktivněji 

zapojeny do mezivládních organizací. Bernhagen, Mitchell a Thissen-Smith (2012) 

upozorňují, že členství firem v UNGC je určitě ovlivněno i vládními regulacemi, které 

například vyžadují povinné reportování o CSR aktivitách. Poukazují na fakt, že budoucí 

výzkum by se měl proto více zaměřit na roli vlád. Někteří autoři (Bernhagen – Mitchell 

2010; Bernhagen, Mitchell a Thissen-Smith 2012) se zabývali tím, zda se pevnost 

závazku státu k organizaci OSN také odráží na počtu členů v UNGC, ale nedošli 

k jednotnému závěru, za jakých podmínek k tomu skutečně dochází. 

Z výše zmíněných příkladů je zřejmé, že budoucí výzkum problematiky spojené 

s UNGC se může vydat několika směry, neboť iniciativa UNGC se stále vyvíjí. Jedná se 

například o zaměření na problematiku legitimity a efektivnosti UNGC, členství v UNGC 

napříč regiony či zaměření na rozvoj lokálních sítí Global Compact v jednotlivých státech 

a regionech, konkrétně, jak se rozvíjí CSR a jak institucionální a kulturní kontext 

ovlivňuje členství či dodržování principů UNGC. 
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2 Metodologie 

Tato práce se zaměřuje na problematiku UN Global Compact v České republice. Inspirací 

se staly výše zmíněné výzkumy, které se zaměřují na diferenciaci účastníků napříč 

jednotlivými zeměmi a na politické a kulturní prostředí, jež ovlivňuje angažovanost 

jednotlivých aktérů. Tento výzkum se konkrétně zabývá přístupem státních a nestátních 

aktérů k UNGC v kontextu České republiky. Přístup aktérů lze definovat jako názory 

jednotlivých aktérů na iniciativu UNGC, důvody pro jejich zapojení, či nezapojení do 

iniciativy a jejich angažovanost v rozvoji UNGC na národní úrovni. 

2.1 Metoda a vymezení proměnných 
Tato práce je jednopřípadovou studií, jejíž cílem je zjistit příčiny nízkého zapojení firem 

do iniciativy UNGC v České republice. Pro výběr případu byla zvolena metoda tzv. 

deviant case selection, kdy předmětem výzkumu se stává případ, který svým charakterem 

vybočuje od většiny ostatních případů. Identifikovat tento druh případu umožňují často 

statistické metody. Účelem samotné deviant case analýzy je obvykle pátrat po nových 

a dosud nespecifikovaných vysvětleních (Seawright – Gerring 2008: 297-302). Výhodou 

tohoto druhu analýzy je možnost identifikovat nové proměnné a hypotézy, a to především 

pomocí výzkumu v terénu, který zahrnuje studium archivních dokumentů a provádění 

rozhovorů s odborníky z daných oblastí. Právě přímé rozhovory často mohou odhalit nové 

relevantní proměnné, které výzkum nebral v potaz (George – Bennett 2004: 20-21). 

Pro výzkum byl následně vybrán případ České republiky, jelikož oproti většině 

ostatních evropských států je angažovanost jednotlivých aktérů z České republiky 

v iniciativě UNGC velmi nízká. Když vezmeme v potaz úroveň demokratičnosti země, 

její charakter ekonomiky, celkovou ekonomickou vyspělost a její členství 

v mezinárodních organizacích, Česká republika má prostředí, které je příhodné pro 

zapojení do UNGC. Česká republika je zapojena do mezinárodních organizací, jako jsou 

OECD, OSN, EU, Světová banka, které iniciativu Global Compact podporují či s ní 

spolupracují. Evropská unie je všeobecně velkým podporovatelem CSR a zároveň uznává 

a vyzývá k následování mezinárodních iniciativ společenské odpovědnosti včetně UNGC. 

Zájem evropských aktérů o UNGC potvrzuje jejich narůstající počet v iniciativě. Zatímco 

v roce 2006 bylo do iniciativy zapojeno kolem 600 podniků ze zemí EU, v roce 2011 to 

bylo již 1900 (European Commission 2011: 4). Jak už bylo zmíněno výše, právě z regionu 

Evropy je do UNGC zapojeno nejvíce aktérů. Počet lokálních sítí Global Compact 
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v Evropě je také velmi vysoký. V roce 2012 fungovalo v Evropě 36 lokálních sítí Global 

Compact. Již v roce 2009 byly lokální sítě UNGC ve všech sousedních zemí České 

republiky. Na Slovensku byla lokální síť spuštěna v roce 2008, v letošním roce 2015 však 

síť zanikla z důvodu špatné vnitřní organizace. Česká republika ještě donedávna lokální 

síť neměla. K založení Národní sítě Global Compact Česká republika13 došlo až 

v letošním roce 2. dubna 2015. Taktéž počet aktérů z České republiky zapojených do 

UNGC byl velmi nízký a začal se zvyšovat až v nedávné době (Tabulka č. 1). 

Tabulka č. 1: Účastníci UN Global Compact (ke dni 20. 4. 2015)14 

Název Typ  Členem od 

Karlovarské minerální vody Společnost 2015/04/09  

Technické služby Opava s.r.o.  MSP 2015/02/25  

Nizozemsko-česká obchodní komora NGO lokální 2015/02/18  

Centrum andragogiky s.r.o.  MSP 2015/02/13  

Asociace malých a středních podniků Asociace podniků  2015/02/10  

ROSSMANN, spol. s r. o.  Společnost 2015/02/02  

DTO CZ, Ltd.  MSP 2015/01/30  

M.C.TRITON  MSP 2015/01/28  

IKEA Česká republika15 Společnost 2015/01/20 

T&CC s.r.o.  MSP 2014/12/10  

Česká společnost pro jakost NGO lokální 2014/12/03  

T-Mobile Česká republika a.s.  Společnost 2014/09/16  

Asociace společenské odpovědnosti NGO lokální 2013/05/23  

INPRESS a.s.  MSP 2013/02/27  

ROSNI s.r.o.  MSP 2012/04/27  

KOH-I-NOOR Ponas s.r.o.  MSP 2011/11/08  

Josef Škrkoň - Techplast MSP 2010/11/23  

Otava, Výrobní Družstvo  Společnost  2010/11/16  

 

13 Pro Národní síť Global Compact v České republice je v průběhu práce využíváno označení Národní síť 
Global Compact či pouze Národní síť. 
14 Zdroj informací ke zpracování tabulky: Global Compact Network Czech Republic (2015b). Zapojené 
organizace (http://www.globalcompact.cz/zapojene-organizace/, 20. 4. 2015). 
15 IKEA Česká republika oficiálně principy UNGC přijala, ale není zanesená v databázi UNGC, kde lze 
nalézt pouze její mateřskou společnost IKEA Group. Na webových stránkách Národní sítě Global Compact 
Česká republika lze nalézt seznam všech účastníků včetně IKEA Česká republika.  
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Zmíněná fakta a okolnosti v případě České republiky nás vedou k následující výzkumné 

otázce:  

Jak lze vysvětlit dosavadní nízké zapojení firem do iniciativy UN Global Compact 

v České republice? 

Abychom mohli odpovědět na výzkumnou otázku, zaměříme se na faktory, které 

ovlivňují míru firem zapojených do UN Global Compact. Závislou proměnnou je proto 

míra participace firem v UNGC. Participace je v tomto případě definována jako oficiální 

přijmutí principů UNGC. Nezávislé proměnné jsou zvoleny na základě teorií a již 

provedených výzkumů, které naznačují, jací aktéři a jaké faktory ovlivňují zapojení firem 

do globální iniciativy a praktikování CSR. Podmínky výše zmíněné nasvědčují tomu, že 

by iniciativa UNGC měla být v České republice rozšířená, ale není tomu tak. Výzkum je 

proto zaměřen na faktory, jako jsou aktivita vlády a aktivita nestátní sféry, a jejich vliv 

na participaci firem. Nicméně není opomenut ani samotný zájem jednotlivých korporací. 

Několikrát bylo již řečeno, že vlády mohou ovlivňovat formování konceptu CSR 

různými nástroji, jako je vytváření nové legislativy, organizování kulatých stolů, 

vytváření platforem CSR a celková koordinace a propagace CSR (Albareda et al. 2008). 

Stejně tak vlády mohou propagovat i iniciativu UNGC, a to například aktivní podporou 

či formálním vyzýváním k implementování principů UNGC (Helmchen 2010). Tyto 

informace nás vedou ke zformulování první hypotézy. 

Hypotéza 1: Příčinou dosavadního nízkého zapojení firem do UN Global Compact bylo 

nepodílení se státního sektoru na propagování této iniciativy. 

Nepodílení se na propagování UN Global Compact lze konceptualizovat jako 

nezačleňování problematiky UNGC do vládních dokumentů, neinformování o principech 

UNGC na webových stránkách a informačních portálech jednotlivých institucí, 

nepořádání informačních akcí o UNGC a nepodporování rozšíření agendy institucí, které 

se věnují problematice CSR.  

Míru zapojení firem do UNGC a znalost principů UNGC mohou ovlivňovat také 

neziskové organizace. Některé NGOs vystupují proti UNGC a kritizují společnosti, které 

se do této iniciativy zapojují, za zneužívání jména OSN pro svou prestiž a zakrývání 

svých reálných aktivit. Některé NGOs naopak s UNGC spolupracují a přispívají 

k zefektivnění její činnosti (Bernhagen – Mitchell – Thissen-Smits; Berliner – Prakash 

2012). Tyto předpoklady vedou k další hypotéze. 
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Hypotéza 2: Příčinou dosavadního nízkého zapojení firem do UN Global Compact byla 

nepodpora této iniciativy ze strany neziskových organizací. 

Nepodporu UNGC ze strany neziskových organizací lze konceptualizovat jako 

nezapojení do UNGC, neinformování o problematice CSR a činnosti UNGC, veřejné 

kritizování členů UNGC a samotné iniciativy. Do skupiny neziskových organizací spadají 

mezinárodní neziskové organizace, platformy CSR a odborové organizace.  

V rámci výzkumu je brána v potaz i aktivita akademických institucí, které produkují 

znalost v problematice udržitelného rozvoje a mohou přispívat k šíření principů UNGC. 

S ohledem na poslání těchto institucí byly v rámci struktury této práce akademické 

instituce zařazeny do neziskovému sektoru, ačkoliv jejich záměr může být i ziskový. 

Zároveň je část výzkumu zaměřena na samotné korporace, jak se aktivně angažují 

v CSR, jak vnímají iniciativu UNGC a jaké uvádějí důvody k zapojení, či nezapojení do 

UNGC. Ačkoliv může být poslední hypotéza považována za spíše logickou formulaci, 

není tomu tak. Zájem firem o UNGC je ovlivňován několika faktory, a proto je důležité 

sledovat, jak silný je jejich vlastní nezájem a do jaké míry mohou již zmíněné faktory 

ovlivňovat názory firem. 

Hypotéza 3: Příčinou dosavadního nízkého zapojení firem do UN Global Compact byl 

jejich vlastní nezájem o tuto iniciativu. 

V době sestavování projektu tohoto výzkumu bylo do iniciativy UNGC zapojeno 

pouze šest aktérů. V průběhu výzkum aktéři postupně přibývali, přičemž nejvíce se jich 

zapojilo během hlavní části výzkumu, která byla realizovaná od ledna do března 2015. 

Jelikož postupně narůstal počet zapojených aktérů a současně docházelo v České 

republice k rozvoji Národní sítě Global Compact, bylo možné využít metodu process 

tracing ke sledování kauzálních vztahů mezi jednotlivými faktory a zapojenými firmami. 

2.2 Sběr dat 
Ke zpracování výzkumu byla použita především kvalitativní data. Jelikož problematika 

UNGC je v České republice novým tématem a téměř žádné odborné publikace ani 

odborné články16 se tím zatím nezabývají, byly ke zpracování výzkumu využity 

16 Pokud byla v některých odborných pracích zmínka o UNGC, byla to pouze okrajová záležitost. Autorka 
mezi dostupnými zdroji nenašla žádnou publikaci, která by se věnovala pouze problematice UNGC 
v kontextu České republiky. Taktéž osoby zapojené do výzkumu odpovídaly, že toto téma je pro ně nové 
a že se nesetkali s tímto tématem v odborném zpracování. Nicméně nelze vyloučit, že nějaké odborné 
publikace existují. 
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informace získané z osobních rozhovorů, diskuzí, písemné komunikace a oficiálních 

dokumentů jednotlivých organizací, firem a státních aktérů. Důležitým zdrojem 

informací se stalo pravidelné každotýdenní působení autorky výzkumu v Asociaci 

společenské odpovědnosti (A-CSR), které probíhalo formou stáže od ledna do května 

2015. Ačkoliv se nejednalo přímo o participativní pozorování, působení v A-CSR, 

hostitelské organizaci Národní sítě Global Compact, umožnilo autorce být v centru dění 

v průběhu vzniku Národní sítě a dostat se do kontaktu s klíčovými aktéry. Autorka díky 

této příležitosti získala cenné informace a zároveň se vyhnula tomu, že by při získávání 

informací došlo k opomenutí kontaktování některého z klíčových aktérů. 

Celkem bylo kontaktováno 37 zástupců jednotlivých firem a organizací, z čehož 

jich bylo ochotných poskytnout informace 18 (Tabulka č. 2). Někteří aktéři na výzvu 

k rozhovoru buď nereagovali, či odmítli informace z různých individuálních důvodů 

poskytnout (Tabulka č. 3). 

Tabulka č. 2: Oslovení aktéři, kteří poskytli bližší informace o své činnosti17 

Oslovení aktéři, kteří poskytli osobní 
rozhovor 

Oslovení aktéři, kteří poskytli telefonní či 
písemný projev 

Amnesty International  Agrofert a. s. 

Asociace společenské odpovědnosti Business Leaders Forum 
Českomoravská konfederace odborových 
svazů Inpress a.s. 

Člen Odborné sekce Rady kvality pro CSR a 
udržitelný rozvoj RWE Česká republika a. s. 

Diamo s. p. Shell Česká republika a.s. 

IKEA Česká republika s. r. o.  

Kontaktní osoba MPO pro oblast CSR  

Odborný pracovník NIS-PK  

Rossmann spol. s. r. o.  

Skupina ČEZ a.s.  

Specialistka na CSR z NIS-PK  

Transparency International  
Vladimír Špidla – člen Rady vlády pro 
udržitelný rozvoj, bývalý Eurokomisař pro 
zaměstnanost, sociální věci a rovné 
příležitosti  

 

 

17 Datum rozhovorů a pozice jednotlivých respondentů jsou uvedeny v Příloze č. 3. 
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Tabulka č. 3: Oslovení aktéři, kteří neposkytli bližší informace o své činnosti 

Oslovení aktéři, kteří neposkytli informace Odůvodnění 

Ahold Česká republika a. s. Nereagovali na výzvu 

Byznys pro společnost 
Reagovali, po zaslání bližších informací 
k rozhovoru se již neozvali 

Čepro a. s. Nereagovali na výzvu 

Greenpeace Nereagovali na výzvu 

KOH-I-NOOR Ponas a. s. Nereagovali na výzvu 

Josef Škrtoň – Techplast a. s. Rozhovory na toto téma neposkytují 

Ministerstvo práce a sociálních věcí Nereagovali na výzvu 

Otava, výrobní družstvo Nereagovali na výzvu 

Rosni s.r.o. Nereagovali na výzvu 

ŠKODA AUTO a.s. Pracovní vytíženost 

Telefónica Česká republika a. s. 

Informace mohou sdělovat pouze 
studentům, kteří u nich vykonávají odbornou 
praxi, nebo těm, kteří si vyberou jedno 
z témat zveřejněných na webových 
stránkách 

Unipetrol a.s. Nereagovali na výzvu 

Vodafone Česká republika a. s. Nereagovali na výzvu 

politici ČSSD Richard Falbr / Martin Potůček 
Nereagoval na výzvu / Odkázal na více 
informované zdroje 

politická strana ANO Nereagovali na výzvu 

politická strana KDU-ČSL Nereagovali na výzvu 

politická strana KSČM 
Reagovali, po zaslání bližších informací 
k rozhovoru se již neozvali 

politická strana ODS / politik Oldřich Vlasák Nereagovali na výzvu / Pracovní vytíženost 

politická strana TOP 09 Nereagovali na výzvu 

 

Informace od jednotlivých zástupců byly většinou získávány formou 

polostrukturovaných rozhovorů s předem definovanými tématy a okruhy otázek. Někteří 

zástupci poskytli informace o své organizaci pouze telefonní či písemnou formou, což 

oproti osobním polostrukturovaným rozhovorům bylo limitujícím faktorem při 

zpracovávání informací o jejich činnosti. Cohen a Crabtree (2006) upozorňují, že 

samotným polostrukrukturovaným rozhovorům často předchází neformální rozhovory 

a pozorování, které umožní výzkumníkovi nabýt základní znalosti o problematice a lépe 
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připravit otázky k rozhovorům. V tomto výzkumu byla tato část zajištěna právě osobním 

působením autorky v A-CSR, jež jí umožnilo získat klíčové informace o problematice 

UNGC a jednotlivých aktérech. Za výhodu polostrukturovaných rozhovorů Cohen 

a Crabtree (2006) považují jejich flexibilitu, jelikož v průběhu těchto rozhovorů je možné 

podle okolností a odpovědí respondenta měnit pořadí i podobu otázek či přidávat další 

otázky v návaznosti na odpovědi respondenta. Pomocí polostrukturovaných rozhovorů je 

také možné odhalit nová relevantní témata a fakta, která dosud nebyla předmětem 

výzkumníkovo zájmu.  

Nevýhodou osobních rozhovorů a celkové přímé komunikace s jednotlivými 

zástupci daných institucí a organizací je fakt, že většina z nich má z pracovních a etických 

důvodů omezenou možnost vyjadřovat se o činnosti své organizace, což se pak odráží na 

kvalitě poskytnutých informací. Z tohoto důvodu byly ke zpracování práce využity 

i informace z oficiálních dokumentů a webových portálů jednotlivých institucí 

a organizací. Hlavním cílem analýzy těchto dokumentů bylo vysledovat, zda a jak se 

jednotliví aktéři v průběhu času vyjadřovali o iniciativě UNGC a zda veřejně podporovali 

její principy a vyzývali k jejich následování ostatními institucemi, organizacemi či 

firmami.  

Tématika rozhovorů byla jednotná pro každou skupinu dotazovaných, nicméně pro 

každého respondenta byly připraveny specifické otázky s ohledem na činnost dané 

organizace, ze které pochází. Okruhy otázek pro státní instituce se zaměřovaly na: vliv 

vlád na jejich činnost; strategie a aktivity jednotlivých institucí v oblasti CSR; jejich 

angažovanost v problematice UNGC; a jejich spolupráci s dalšími institucemi v této 

problematice. V neziskovém sektoru byly hlavními tematickými okruhy: cíle a priority 

organizací; komunikace se zahraničními centrálami; aktivita v oblasti CSR; znalost 

UNCG; a práce s principy UNGC. Předními tematickými okruhy pro podnikatelský 

sektor byly: priority v oblasti CSR; konkrétní CSR aktivity;  členství v platformách CSR; 

reporting; práce s mezinárodními standardy; znalost a práce s principy UNGC. 

Z oblasti státní správy byly vedeny rozhovory se zástupkyní Ministerstva průmyslu 

a obchodu (MPO), členem Odborné sekce Rady kvality pro CSR a udržitelný rozvoj, 

odborným pracovníkem Národního střediska podpory kvality (NIS-PK) a specialistkou 

na CSR z NIS-PK. Cílem rozhovorů s těmito zástupci bylo zjistit, jak se státní instituce 

angažují v problematice CSR, jaký mají postoj k iniciativě UNGC a jakým způsobem se 

podílejí na propagování iniciativy UNGC v České republice. 
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Z oblasti nevládní sféry byli ochotni poskytnout rozhovor zástupci organizace 

Amnesty International a Transparency International. Účelem rozhovorů bylo zjistit 

zainteresovanost organizací v problematice CSR, jejich znalost UNGC a názor na tuto 

problematiku. Rozhovory poskytly také dvě platformy společenské odpovědnosti, 

Business Leaders Forum (BLF) a Asociace společenské odpovědnosti. Tyto rozhovory 

byly směřovány na činnost platforem, jejich práci s mezinárodními standardy, a názory 

na znalost firem ohledně mezinárodních standardů včetně UNGC. 

Z podnikatelského sektoru bylo kontaktováno sedm firem, které jsou do iniciativy 

zapojeny. Účelem těchto rozhovorů bylo získat informace, jak se firmy o UNGC 

dozvěděly a jaké jsou důvody pro jejich zapojení do iniciativy. Kontaktovány byly 

všechny firmy, které jsou do UNGC zapojeny déle než 1 rok. Z těchto firem reagovala na 

výzvu pouze jedna firma, Inpress. Z novějších účastníků UNGC byly vedeny rozhovory 

se společnostmi Rossmann a IKEA. U firem ČEZ, Diamo a Agrofert, které do UNGC 

zapojeny nejsou, byl zkoumán jejich zájem o CSR, jejich znalost UNGC a jejich důvody 

k nezapojení do iniciativy. Informace o své činnosti poskytli i zástupci společností RWE 

a Shell, jejichž mateřské společnosti oficiálně principy UNGC přijaly, ale na lokání 

úrovni se zatím oficiálně k principům nezavázaly.  

Využity byly také informace získané z diskuzí a prezentací jednotlivých řečníků 

v průběhu konference konané 2. dubna 2015 k založení Národní sítě Global Compact 

Česká republika, kde vystoupili zástupci centrály UN Global Compact včetně jejího 

ředitele Georga Kella a v neposlední řadě čeští signatáři Global Compact z firem IKEA, 

Rossmann a T-Mobile (Příloha č. 4).18 

18 V Příloze č. 4 jsou přiloženy informační a propagační materiály z Mezinárodní konference společenské 
odpovědnosti UN Global Compact a fotografická dokumentace z této konference a taktéž oficiálního 
podepsání Memoranda ke vzniku Národní sítě Global Compact Česká republika. 
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3 Přístup státních a nestátních aktérů k iniciativě 

UN Global Compact v kontextu České republiky 

Problematika společenské odpovědnosti se v posledních letech stává v České republice 

stále více předmětem zájmu všech aktérů společnosti. Státní, podnikatelský i neziskový 

sektor se více angažuje v problematice CSR a usiluje o rozvoj tohoto konceptu v českém 

prostředí. Stejně tak občané z řad studentů, zaměstnanců a spotřebitelů si stále častěji 

uvědomují důležitost společensky odpovědného chování firem a požadují dodržování 

základních etických principů. Nicméně oproti státům především ze západní Evropy, 

rozvoj CSR v České republice stále o něco zaostává. Bývalý Eurokomisař pro 

zaměstnanost, sociální věci a rovné příležitosti Vladimír Špidla tento stav okomentoval 

slovy: „Sociální odpovědnost podniků u nás příliš rozvinutá není […] myslím si, že 

většina našich podnikatelů to považuje za něco zcela zbytečného a do určité míry za jakýsi 

dekadentní výmysl.“ 

Značný tlak na rozvoj CSR přichází také ze strany mezinárodních organizací. 

V případě České republiky je to zejména vliv ze strany EU, která považuje CSR za nástroj 

k dosažení udržitelného růstu v Evropě. Za tímto účelem EU například vydala pokyny 

svým členským státům k sestavení národních akčních plánů CSR a k utvoření skupin 

členských států, v rámci kterých si státy předávají zkušenosti a vyhodnocují své 

dosavadní výsledky v oblasti CSR formou zprávy Peer review on Corporate Social 

Responsibility19 (Williamson – Stampe-Knippel – Weber 2014: 7–8).  

Jak se ukázalo, ačkoliv je Česká republika ovlivňována EU a dalšími 

mezinárodními organizacemi, povědomí o mezinárodních iniciativách a využívání 

mezinárodních standardů společenské odpovědnosti, jako jsou Směrnice OECD pro 

nadnárodní podniky, GRI, UN Global Compact či UN Guiding Principles, je v České 

republice nízké. Přestože v České republice existuje mnoho organizací nevládní povahy 

zabývajících se CSR, jen málo z nich se věnuje vysloveně problematice mezinárodních 

standardů. Taktéž firmy většinou preferují své vlastní postupy pro reportování o CSR 

aktivitách a oficiálně se k následování mezinárodních standardů a principů příliš nehlásí. 

Ani státní sektor nebyl nijak činný v propagování mezinárodních CSR standardů a CSR 

problematiky celkově. Všechny zmíněné faktory se odrazily i na znalosti a popularitě 

19 Česká republika byla ve skupině se zástupci zemí Řecka, Portugalska a Finska, které bylo hlavním lídrem 
této skupiny. Podrobnosti jsou k nalezení v dokumentu Peer Review Report: Peer Review on Corporate 
Social Responsibility, Helsinki, 7 November 2013. 
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iniciativy UNGC v českém prostředí, což je podrobněji popsáno v následujících částech 

práce, které se zaměřují na aktivity jednotlivých aktérů státního, neziskového 

a podnikatelského sektoru v oblasti CSR a jejich přístup k problematice UNGC. 

3.1 Přístup státního sektoru 
Jak ukázal tento výzkum, tak i v případě České republiky hraje aktivita státního sektoru 

určitou roli ve vytváření a propagování CSR. Vývoj aktivit a změna strategií státních 

institucí a celková organizační struktura, jež se problematikou CSR zabývá, jasně ukazují, 

jaké jsou možnosti propagace principů UNGC ze strany státu. Výzkum ukázal, že nízká 

aktivita ze strany státu v oblasti CSR a propagování principů UNGC přispěla k tomu, že 

dosud bylo v České republice nízké povědomí o iniciativě UNGC.  

3.1.1 Období před rokem 2014 

Problematikou CSR se ve státním sektoru zabývalo hned několik institucí, což však 

přinášelo i značné nevýhody v podobě roztříštěnosti agendy. Ještě donedávna nebylo 

nikde jasně ukotveno, jaké instituce by měly být hlavním propagátorem agendy CSR, 

a nebyly oficiálně stanoveny ani žádné konkrétní cíle jednotlivých institucí v oblasti CSR. 

Tento faktor nahrával tomu, že žádná instituce se sama od sebe nepokoušela iniciovat 

žádné velké změny v této oblasti. Ministerstvo průmyslu a obchodu uvádí, že převzalo 

gesčně problematiku společenské odpovědnosti organizací od Ministerstva práce 

a sociálních věcí (MPSV) od začátku roku 2013 (MPO 2014). Ačkoliv MPSV bylo tedy 

dříve hlavním gestorem, problematice CSR se nevěnovalo v žádném větším rozsahu 

a neiniciovalo žádné komplexnější změny. To potvrdil i odborný pracovník NIS-PK, dle 

jehož názoru „MPSV se věnovalo CSR jen okrajově.“ Samotné MPSV na svém webu nyní 

informuje, že po vstupu ČR do EU se MPSV zapojilo do koncepce Sociální odpovědnosti 

podniků při Generálním ředitelství pro zaměstnanost, sociální věci a rovné příležitosti 

Evropské komise. MPSV dále hovoří o uplatňování společenské odpovědnosti podniků 

v rámci oblasti pracovněprávní a sociální skrze institut kolektivního vyjednávání 

(MPSV 2007). Z těchto informací je patrné, že MPSV se zaměřovalo na CSR 

v omezeném rozsahu a to především v oblasti pracovněprávní, nikoli v rámci 

komplexnějšího konceptu, což vzhledem k jeho zaměření není zas tak překvapivé. 

Záležitostem spadajícím pod oblast CSR se věnovaly okrajově i další ministerstva, 

například Ministerstvo financí (MF) či Ministerstvo zahraničních věcí (MZV). Samotné 

MPO se taktéž určitým způsobem věnovalo problematice CSR ještě před tím, než mu 
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bylo CSR předáno do hlavní gesce. MPO bylo pověřeno řízením Rady kvality, která byla 

zřízena na základě usnesení vlády z roku 2000 a stala se poradním, iniciačním 

a koordinačním orgánem vlády ČR. Rada kvality, jak již vyplývá z jejího názvu, se vždy 

zaměřovala především na problematiku kvality, a to v rámci odborných sekcí. 

K ustanovení Odborné sekce CSR došlo v roce 2008 (NPK 2015a). Postupně se začalo 

zabývat CSR také Národní středisko podpory kvality, které je výkonným orgánem Rady 

kvality a realizuje úkoly vyplývající z Národní politiky kvality a Radou přijaté strategie 

(NPK 2014: 2). Zmíněné orgány zároveň spolupracují i s Českou společností pro jakost 

a Sdružením pro oceňování kvality. Problematika CSR se právě díky zmíněným 

institucím začala celkově více rozvíjet a propagovat. V roce 2009 byla například poprvé 

vyhlášena Národní cena ČR za CSR a Cena hejtmana za společenskou odpovědnost, která 

je určena jak podnikatelskému, tak i veřejnému sektoru. V roce 2011 byl kupříkladu 

vypracován Národní program posuzování shody systému managementu společenské 

odpovědnosti. Dále byly průběžně organizovány i různé konference a kulaté stoly 

zaměřené na tématiku CSR (NPK 2015a).  

Aktivity v oblasti CSR se sice postupně rozvíjely, ale stále tomu chyběla jakási 

jednotná komplexnější strategie. Takový názor zastává i člen Odborné sekce Rady kvality 

pro CSR a udržitelný rozvoj, dle jehož názoru v problematice CSR „chyběl cílený 

systémový přístup“. Domnívá se, že „samozřejmě se v problematice CSR udělalo 

a povedlo několik důležitých věcí a například právě díky Radě kvality se začala CSR 

zabývat i veřejná správa, nicméně celkově v České republice v této problematice chyběl 

systémový přístup.“ Zároveň upozornil na fakt, že zde chyběl a stále „chybí jakýsi ne 

partajně politický, ale celkový politický důraz na kvalitu a CSR, kdy zde došlo vyloženě 

spíše k rezignaci na tuto problematiku.“  

Zajímavé je zaměřit se například také na financování činnosti NIS-PK ze strany 

ministerstva MPO.20 Odborný pracovník NIS-PK sdělil, že od samého zřízení střediska 

v roce 2000 byl jeho rozpočet celkem stabilní, ale za ministra Římana21 došlo ke snížení 

rozpočtu téměř na polovinu, což velmi omezilo prostředky a činnost střediska. Dále 

upozornil, že ačkoliv se někdy podařilo získat ke konci roku pro NIS-PK nějaké finance 

navíc, omezilo to velmi možnosti dlouhodobějšího plánování aktivit. Jak je patrné, 

dodatečné finance tak nemohly být efektivně využity a byla malá pravděpodobnost, že by 

20 Zdrojem financí NIS-PK jsou finanční prostředky MPO specifikované rozpočtem Rady kvality. 
21 Martin Říman (ODS) byl ministrem průmyslu a obchodu v letech 2006-2009 za vlády Mirka Topolánka. 
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v té době vznikl nějaký nový projekt či se rozšířila činnost střediska. Zároveň to potvrzuje 

i jakýsi nezájem ze strany politiků věnovat se více této problematice. 

Před rokem 2014 se opravdu problematice CSR většina institucí věnovala spíše 

okrajově a nekoordinovaně. K tomuto závěru došla i studie z roku 2013 o problematice 

implementování UN Guiding Principles on Business and Human Rights v České 

republice, jejíž autorka viděla problém právě v přístupu vlády a nejasném vymezení 

kompetencí jednotlivých ministerstvech. Autorka studie konstatovala, že ještě v roce 

2013 si tuto problematiku mezinárodních standardů přehazovala jednotlivá ministerstva 

mezi sebou, v tomto případě konkrétně MZV a MPO, a nikdo přesně nevěděl, kdo by se 

tím měl vlastně zabývat (Hermanová 2013). 

Co se týče principů UN Global Compact, přímá zmínka o nich byla ze strany 

státních institucí minimální. Například náměstek ministra zahraničních věcí Tomáš Duba 

ve svém projevu na zasedání Valného shromáždění OSN na vysoké úrovni k Rozvojovým 

cílům tisíciletí zmínil, že Česká republika oceňuje probíhající projekty, jako jsou UN 

Global Compact či Millennium Villages, které kladou důraz na zapojení soukromého 

sektoru (MZV 2010). Propagace principů UN Global Compact ze strany MZV byla však 

mizivá.  

Pozornost se zaměřila také na další mimostátní subjekty, které by mohly ve 

spolupráci se státním sektorem principy UN Global Compact propagovat. Informační 

centrum OSN v České republice, jehož cílem je informovat o činnosti a prioritách OSN, 

na svých webových stránkách poskytuje o vzniku a fungování UNGC základní informace, 

které ale nejsou příliš aktuální.22 Dále Informační centrum OSN pouze spolupracovalo 

s Asociací společenské odpovědnosti při organizování kulatých stolů k tématice UNGC. 

První se konal v roce 2013 na téma 10 principů UN Global Compact, druhý v květnu 

2014 na téma UN Global Compact a korupce v ČR (A-CSR 2014a). Tímto způsobem 

Informační centrum OSN přispělo k propagaci iniciativy UN Global Compact, ale nijak 

více se přímo v šíření principů UNGC neangažovalo. 

Informační centrum OSN na svém webu zmiňuje, že o propagaci UN Global 

Compact se na mezinárodní úrovni zasadila i Mezinárodní obchodní komora (Informační 

Centrum OSN 2000). Samotná centrála Mezinárodní obchodní komory (ICC) je na 

globální úrovni oficiálně účastníkem Global Compact již od roku 2003. O iniciativě 

22 Zprávy o UN Global Compact na webových stránkách Informačního centra OSN lze na nalézt zde: 
http://www.osn.cz/vyhledavani/?q=global+compact&x=0&y=0.  
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Global Compact hovoří v několika článcích i ve svých dokumentech.23 V roce 2011 byl 

dokonce generální tajemník ICC jmenován členem Výboru Global Compact (ICC 2011). 

Člen Odborné sekce Rady kvality, který je současně členem Národního výboru ICC v ČR 

sdělil, že problematika CSR není explicitně agendou ICC, a tudíž zdejší výbor ICC v ČR 

problematiku CSR jako téma nikterak explicitně nezdůrazňuje. Jak je patrné i z veřejně 

dostupných informací o ICC v ČR, tato instituce se na národní úrovni Global Compact 

dosud nijak nezabývala.  

3.1.2 Období od roku 2014 

První jasné definování cílů v oblasti CSR přinesl až Národní akční plán společenské 

odpovědnosti organizací v České republice (NAP), k jehož schválení vládou došlo 

2. dubna 2014. Až tento dokument vymezil koncept společenské odpovědnosti tak, jak 

by měl být chápán v národním kontextu. Jak konstatovala kontaktní osoba MPO pro CSR, 

úkol vypracovat tento Národní akční plán „vyplynul ze strategického dokumentu EU.“ 

Zástupkyně MPO sdělila, že zástupci ministerstvech vedli několik jednání o tom, jaké 

ministerstvo bude pověřeno vypracováním tohoto dokumentu, zda by to měla být starost 

MPO či MPSV, s tím, že vypracováním plánu bylo nakonec pověřeno MPO, které se 

zároveň stalo nově i hlavním gestorem CSR. Odborný pracovník NIS-PK konstatoval, že 

za účelem vypracovat tento dokument se MPO obrátilo na Radu kvality, respektive její 

Odbornou sekci CSR, jejíž předsedkyně udávala plánu určitou strukturu. 

Na projednávání plánu se však podíleli i další zástupci z jiných rezortů a pořádal se 

k tomu i kulatý stůl, kterého se zúčastnili i zástupci platforem společenské odpovědnosti. 

Výstupem jednání se tedy stal vůbec první národní akční plán, ve kterém jsou definovány 

klíčové cíle a aktivity v oblasti CSR a určeni hlavní nositelé těchto cílů (MPO 2014). 

V NAP je společenská odpovědnost prezentována jako koncept, který by měly uplatňovat 

především komerční podniky, ale měly by se jím zabývat také nestátní neziskové 

organizace a orgány státní a územní správy. V samotném plánu je upozorňováno na malou 

informovanost veřejnosti i podniků, a to zejména malých a středních, která vede k tomu, 

že CSR je mnohdy omezováno na charitativní činnost. V plánu je dále zmínka, že „slabě 

informovaná veřejnost a neznalost konceptu CSR v převažující části institucí veřejné 

správy je pro mnoho organizací demotivujícím faktorem“ (MPO 2014: 8).  

23 Příkladem je dokument Policy statement: The role of the United Nations in promoting corporate 
responsibility, ve kterém se hovoří o důležitosti CSR a významu Global Compact.  
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NAP konečně definoval klíčové oblasti CSR a určil konkrétní nositele, kteří budou 

naplňovat jednotlivé cíle. Vedle MPO se na naplňování cílů podílejí i další ministerstva,24 

Úřad vlády, Rada kvality ČR a Odborná sekce CSR, Rada vlády pro nestátní neziskové 

organizace a případně další instituce (MPO 2014). Vymezení úkolů a jejich nositelů lze 

označit za velký zlom ve vývoji a implementaci CSR. Nejasnost nositelů byla jednou 

z hlavních příčin, proč nedocházelo k žádnému výraznému pokroku. K tomuto závěru 

došla i již zmíněná studie o problematice UN Guiding Principles v České republice. 

V současném NAP je konečně zmínka i o mezinárodních standardech a jejich 

propagaci institucemi. Jednou z klíčových oblastí NAP je právě „šíření, implementace 

a dodržování mezinárodních standardů chování“ (MPO 2014: 6). V samotném plánu je 

uvedeno, že o mezinárodních instrumentech CSR je v České republice nízké povědomí, 

a to jak mezi firmami, tak i občany. Z tohoto důvodu se stanovil cíl do budoucna zkvalitnit 

informovanost o těchto standardech a zároveň bylo doporučeno podnikům s více než 500 

zaměstnanci, aby při formování svých CSR strategií zohledňovaly některé 

z mezinárodních instrumentů, jako jsou UN Global Compact, Směrnice OECD pro 

nadnárodní podniky či norma ISO 26000 (MPO 2014: 19–20). 

Konkrétním cílem v rámci šíření a implementace mezinárodních standardů bylo 

stanoveno i vytvoření lokální sítě UN Global Compact. Hlavní odpovědnost za tento úkol 

byla přidělena Radě kvality ČR, respektive její Odborné sekci CSR (MPO 2014: 20). 

Zmínění o iniciativě UN Global Compact v NAP je tak první oficiální výzvou 

k následování principů UNGC. Jak konstatoval odborný pracovník NIS-PK, prvotní 

iniciativa k založení lokální sítě Global Compact však přišla z Asociace společenské 

odpovědnosti, kdy první přímý kontakt s centrálou UN Global Compact navázala 

ředitelka asociace A-CSR, která získala oprávnění, aby v České republice mohla být 

založená národní síť. Dále sdělil, že tato idea byla představena Radě kvality a ta si to poté 

oficiálně vzala pod svá křídla. Specialistka na CSR z NIS-PK okomentovala podporu ze 

strany Rady kvality slovy: „Rada kvality v tom teď vidí prioritu a zároveň je to součástí 

i Národní politiky kvality na roky 2016 až 2020, takže ta podpora z její strany je 

maximální.“ Zároveň uvedla, že pro Radu kvality je výhodné tuto iniciativu podporovat, 

neboť může být nositelem mezinárodního know-how. 

24 Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Ministerstvo pro místní rozvoj, 
Ministerstvo financí, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvo životního prostředí, 
Ministerstvo dopravy, Ministerstvo zahraničních věcí (MPO 2014). 
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Právě mezinárodní know-how a celková znalost mezinárodních standardů v České 

republice chyběla. Jak uvedlo několik respondentů, ještě před rozhodnutím zda se zaměří 

podpora Rady kvality na iniciativu UN Global Compact, se hovořilo o zaměření na 

evropskou iniciativu zabývající se CSR, konkrétně CSR Europe. Tato evropská iniciativa 

je neziskovou organizací, jejíž členy jsou firmy a národní partnerské organizace. Za 

Českou republiku jsou partnerskými organizacemi dvě platformy, Byznys pro společnost 

(BPS) a Business Leaders Forum (CSR Europe 2015). Česká společnost pro jakost také 

žádala o členství v CSR Europe, ale nebylo jí vyhověno, protože každý členský stát má 

v této iniciativě maximálně dva zástupce a ta místa byla již obsazena. Jak uvedl člen 

Odborné sekce Rady kvality: „Díky tomu, že tady v České republice se ta problematika 

vyvíjela jakýmsi ne příliš koordinovaným způsobem, tak tohle místo v té evropské 

struktuře prostě bylo již obsazeno soukromými iniciativami.“ Odborný pracovník NIS-PK 

zmínil, že vazby mezi CSR Europe a Evropskou unií nejsou úplně tak jasné, mění se, 

a s příchodem nové Evropské komise se ty vazby budou utvářet znovu. Dále sdělil, že 

CSR Europe jednou vyhlásilo celoevropské ceny CSR, kterých se měly zúčastnit vítězové 

národních cen. Vítěze oficiální Národní ceny za CSR určila Rady kvality, nicméně do té 

evropské soutěže nakonec vstoupily firmy z BPS.25 Odborný pracovník NIS-PK 

konstatoval, že některé členské státy zřejmě měly k tomuto ocenění připomínky, protože 

vymezení té ceny bylo celé takové nejasné a další ročník se zatím nekoná. Sdělil, že 

s novou Evropskou komisí se zřejmě na tom bude pracovat znovu, „nicméně my jsme se 

od toho odklonili, když jsme tam nemohli, čili obrátili jsme se směrem na ten UN Global 

Compact.“ 

V současné době se proto také plánuje přenastavení modelu pro vyhodnocování 

Národní ceny za CSR. Dosud byla pro hodnocení firem využívána specifická česká 

metodika. Nyní je v plánu přejít na metodiku Evropské nadace pro management kvality 

(EFQM), která byla dosud využívána jen pro vyhodnocování Národní ceny kvality (NPK 

2015b). Model EFQM je v současnosti považován za nejpropracovanější nástroj řízení 

organizací a je využíván především pro vyhodnocování managementu kvality. Využívání 

modelu EFQM konkrétně pro problematiku CSR je novější záležitostí i na mezinárodní 

úrovni, a to díky spolupráci s UN Global Compact. Nejprve v roce 2003 došlo k podepsání 

memoranda mezi Global Compact a EFQM, ve kterém se EFQM zavázalo k integrování 

principů Global Compact do modelu EFQM Excelence Model. V loňském roce vznikl 

25 Byznys pro společnost pořádá své vlastní ocenění TOP odpovědná firma. Více na: 
http://www.topodpovednafirma.cz/.  
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zcela nový model EFQM Committed to Sustainability, který se ještě více opírá o principy 

Global Compact a zdůrazňuje prvek udržitelnosti26 (EFQM 2015). Odborný pracovník 

NIS-PK sdělil, že se rozhodli využít tuto metodiku pro udělování Národních cen za CSR 

právě také kvůli tomu, že je tam propojenost s Global Compact, čímž budou jejich aktivity 

podloženy mezinárodní spoluprací a vše bude více sjednocené. 

Můžeme pozorovat, že za posledních rok se odehrálo hodně změn, které přispěly 

k rozvoji konceptu CSR a podpoře iniciativy UN Global Compact. Také je důležité je 

zmínit, že některé orgány prošly reorganizací za účelem větší efektivity a sjednocení 

agendy. Ke změnám došlo i v Odborné sekci CSR, jež byla letos v únoru 2015 

reorganizovaná a s ohledem na aktuálnost problematiky udržitelného rozvoje 

přejmenována na Odbornou sekci CSR a udržitelného rozvoje (NPK 2015a). Na těchto 

změnách je vidět, jak se vnímání konceptu společenské odpovědnosti postupně mění 

a vyvíjí. Přibližuje se ke konceptu CSR, jak jej percipuje EU a iniciativa UN Global 

Compact, které vnímají problematiku CSR právě především ve spojitosti s udržitelným 

rozvojem. V budoucnu lze pravděpodobně očekávat ještě větší sjednocení idejí, neboť 

předsedkyně této reorganizované sekce je zároveň představitelkou nově založené sítě 

UN Global Compact. Překrývání těchto pozic však není nikde ustanoveno, je to 

v současností spíše náhodný vývoj. V budoucnu tyto pozice pravděpodobně budou 

zastávat odlišné osoby, nicméně v současné době to určitě přispěje ke sjednocení a rozvoji 

strategií CSR. Jako vhodný krok lze určitě hodnotit i obsazení pozice místopředsedkyně 

Odborné sekce, kterou v současné době zastává generální ředitelka Asociace malých 

a středních podniků. S ohledem na to, že v globálním měřítku tvoří většinu členů UNGC 

právě skupina malých a středních podniků, lze očekávat, že pro Českou republiku bude 

určitou výzvou dokázat zapojit tento druh podniků do Global Compact na lokální úrovni 

a přispět k jejich vzdělání v problematice CSR. Samotná Asociace malých a středních 

podniků principy UN Global Compact oficiálně již přijala, což lze vyhodnotit určitě jako 

pozitivní krok k budoucí spolupráci.  

K šíření povědomí o CSR a principech UNGC mezi malými a středními podniky 

by mohla pomoct i Hospodářská komora, jež se problematikou CSR začala nově zabývat. 

V rámci její Sekce kvality byla ustanovena pracovní skupina, která se zaměřuje na CSR 

(Hospodářská komora ČR 2015). Předseda sekce zmínil,27 že tato nová pracovní skupina 

26 Firmy, které využijí tento model, získají na základě kvality implementace jejich udržitelných strategií 
určitý počet bodů, dle kterých získají ohodnocení 1, 2 či 3 hvězdičky (EFQM 2015). 
27 Předseda Sekce kvality Hospodářské komory je zároveň členem Odborné sekce CSR a udržitelný rozvoj. 
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začala pracovat až začátkem tohoto roku 2015, dřív „to CSR tam explicitně nebylo.“ Dále 

sdělil, že smyslem celé sekce je zaměřit se právě na malé a střední podniky a vysvětlit 

jim význam CSR a toho, co jim to může přinést. Jelikož vedoucí pracovní skupiny je 

zároveň předsedkyní Odborné sekce CSR a udržitelného rozvoje, opět dojde k 

personálnímu propojení. 

Aktuální kroky naznačují, že CSR získává stále větší zájem ze strany jednotlivých 

státních institucí. V březnu 2015 bylo mezi MPO a Radou kvality ČR podepsáno 

Memorandum o spolupráci v oblasti Národní politiky kvality, společenské odpovědnosti 

a odpovědného podnikání. Obě strany se zde zavazují k prohloubení vzájemné spolupráce 

a informovanosti, a to především v oblasti společenské odpovědnosti a odpovědného 

podnikání (NPK 2015c). Odborný pracovník NIS-PK konstatoval, že součástí 

memoranda byly stanoveny i slušnější podmínky financování pro aktivity v oblasti CSR, 

což by mělo zajistit stabilnější rozpočet a plánování do budoucna. Předpokládá, že této 

problematice bude věnována větší pozornost právě i kvůli vlivu Evropské unie. 

V současné době se také pracuje na založení Platformy zainteresovaných stran 

CSR, jež má usnadnit dialog a spolupráci mezi všemi zastřešujícími organizacemi 

věnujícími se CSR. Odborný pracovník NIS-PK zmínil, že jedním z cílů platformy je 

pozměnit vztah mezi jednotlivým institucemi tak, aby se vyvinul smysluplný dialog 

a usnadnila se komunikace mezi jednotlivými ministerstvy a dalšími organizacemi. 

Celkově by tak mělo dojít k větší koordinaci aktivit v oblasti CSR, a tím pádem taktéž 

i k šíření znalostí o mezinárodních principech CSR včetně principů UN Global Compact.  

Ačkoliv je podpora UNGC ze strany několika institucí nyní patrná, zájem politiků 

o tuto problematiku výrazný není. Člen Odborné sekce pro CSR a udržitelný rozvoj 

okomentoval situaci: „Chybí tady i jakýsi politický, teď nemyslím partajně politický, ale 

politický důraz, podpora nebo zvýrazňovaní toho, že za prvé, kvalita života by mělo být 

to primární pro všechny občany tady toho státu a taky pro jejich politickou reprezentaci, 

a za druhé, že součástí toho je společenská odpovědnost ve všech základních aspektech.“ 

Dále zmínil, že „CSR je přehlížené a je to vlastně nevyužívaná příležitost, protože ty 

nástroje tady definované jsou.“ Dle jeho názoru „kdyby ty firmy věděly, že to bude nějak 

celospolečensky oceněné, tak by se k tomu určitě taky stavěly a hlásily trochu jiným 

způsobem.“  

Nevelký zájem politiků a politických stran o tuto problematiku naznačil i jejich 

nezájem vyjadřovat se k tomuto tématu až na výjimku Vladimíra Špidly. Ten vidí hlavní 

příčinu pozdního založení lokální sítě Global Compact v nezájmu firem o tuto 
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problematiku. K roli státního sektoru v problematice UNGC se vyjádřil Vladimír Špidla 

slovy: „Je fakt, že ty pravicové vlády o to žádný zájem neměly a že by udělaly nějaká 

podpůrná opatření, to taky ne. Ale v principu to je globální síť, není to globální vláda, 

která se má rozvíjet svou vlastní dynamikou. Vláda tomu může prospět, anebo uškodit. Ty 

předchozí konzervativní vlády tomu rozhodně nepomohly ani v nejmenším, ale že by to 

nějak způsobily, to zaostávání, to taky ne.“  

3.1.3 Shrnutí 

Pokud zhodnotíme vývoj CSR v prostředí České republiky, je zřejmé, že tato 

problematika byla velmi opomínána. Hlavním problémem byla chybějící ucelená 

strategie včetně konkrétního vymezení cílů a jejich nositelů. Většina institucí se tak 

věnovala CSR jen okrajově a nedocházelo k iniciaci žádných větších změn a k žádné větší 

kooperaci mezi institucemi. Zlomem se stalo vydání NAP, který byl ale sestaven jen díky 

nařízení EU tento dokument vypracovat. Díky NAP a určení hlavních nositelů začalo 

docházet ke koordinaci CSR. Postupně se začalo pracovat i na podpoře principů UN 

Global Compact a založení Národní sítě, jež se stalo prioritou díky iniciativě A-CSR, 

která úkol o založení sítě do NAP prosadila. Rada kvality postupem času začala Global 

Compact více podporovat, protože tato iniciativa přináší do českého prostředí 

mezinárodní know-how, které je jasně definované a komplexní. Podpora UN Global 

Compact ze strany MPO je nyní znatelná a prostřednictvím Odborné sekce Rady kvality 

bude docházet k podpoře této iniciativy i v budoucnu. Zároveň došlo k personálnímu 

propojení více institucí, které by mohlo zajistit ucelenost agendy a možná i propagování 

principů UNGC napříč institucemi.  

Je zjevné, že do roku 2014 byla aktivita státu v oblasti propagování iniciativy 

UNGC minimální. Státní instituce se o principech UNGC téměř nikde nezmiňovaly 

a nepropagovaly je. Ačkoliv je iniciativa UNGC již dlouhou dobu propagována různými 

mezinárodními organizacemi, tento vliv se nijak neodrazil na chování národních 

institucích, které v podstatě až do roku 2014 tuto iniciativu přehlížely. 

Nicméně je důležité zmínit, že ve většině státech založení lokální sítě UNGC 

iniciují firmy, které poté většinou získají podporu vlády. Od vlády tak nelze očekávat, že 

by byla hlavním iniciátorem založení sítě a nelze proto jen jí klást za vinu, že tu síť 

nevznikla dříve. Přesto však ze strany státu mohla být určitě vyvinuta mnohem větší 

aktivita v propagování CSR a mezinárodních standardů včetně UNGC. Taktéž mohlo 

mnohem dříve dojít k vymezení jasných kompetencí. 
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3.2 Přístup neziskového sektoru 
Mezi aktéry neziskového sektoru byly v rámci tohoto výzkumu zařazeny mezinárodní 

neziskové organizace, platformy společenské odpovědnosti a odbory. V této části je také 

zmínka o akademických institucích, ačkoliv je bráno v potaz, že jejich záměr může být 

i ziskový. Jak ukázal výzkum, až na výjimečné případy nebyla iniciativa UNGC 

předmětem zájmu tohoto sektoru a pouze malá část aktérů se podílela na propagování 

jejích principů. Nejdůležitější roli sehrála Asociace společenské odpovědnosti, jež byla 

hlavním iniciátorem založení Národní sítě Global Compact a která usilovala o šíření 

principů UNGC mezi aktéry soukromého sektoru. 

3.2.1 Mezinárodní neziskové organizace 

Ze skupiny mezinárodních neziskových organizací byla věnována pozornost třem 

hlavním organizacím, Greenpeace, Transparency International a Amnesty International. 

Právě tyto organizace se na mezinárodní úrovni k iniciativě UNGC nejvíce vyjadřovaly 

ať už pozitivně, či negativně. Jak se ukázalo, ačkoliv jsou Transparency International 

a Amnesty International na mezinárodní úrovni do iniciativy UNGC zapojeni, na národní 

úrovni tyto organizace nebyly dosud s iniciativou UNGC seznámeni a je to pro ně nová 

záležitost. Organizace Greenpeace na mezinárodní úrovni do UNGC zapojená není a na 

národní úrovni Greenpeace nebyla ochotná o své činnosti poskytnout bližší informace. 

Organizace Greenpeace je například oproti Transparency International více 

centralizovaná a její cíle a kampaně jsou převážně mezinárodní, ačkoliv jednotlivé 

pobočky si vedou i své vlastní kampaně. Na mezinárodní úrovni Greenpeace ostře 

vystupuje proti celé iniciativě UNGC, jejíž činnost a aktivity dle jejich názoru nikdy 

nemůžou nahradit vládní regulace. Greenpeace totiž vystupuje proti všem formám CSR 

a považuje tyto iniciativy za pouhé zakrývání faktů sloužící k vylepšování reputací firem 

jen na oko (UN Global Compact 2009: 51). Greenpeace například kriticky vystupuje 

a pořádá kampaně proti společnosti Shell, jež je do Global Compact zapojená na globální 

úrovni (Greenpeace 2015a). Z těchto důvodů se tak nedá očekávat, že by zde na národní 

úrovni mělo vystupování organizace zcela jiné směřování. Zatím je jasné, že organizace 

Greenpeace v ČR nijak principy UNGC nepropagovala a ani se to v budoucnu od ní 

neočekává. Z jejích dokumentů a webových stránek není patrné, že by se ke Global 

Compact na národní úrovni nějak vyjadřovala. Otázkou je spíše to, zda postupem času po 
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založení Národní sítě Global Compact vyvine Greenpeace nějakou iniciativu a zaměří se 

na kritiku jednotlivých členů sítě, jejichž jednání by mohlo být neetické.  

Organizace Amnesty International na mezinárodní úrovni také zpočátku vznik 

iniciativy UNGC kritizovala. V roce 2003 se centrála organizace do iniciativy UNGC 

nakonec zapojila, nicméně hlavním důvodem bylo, aby organizace mohla být v centru 

dění a vytvářet tlak na členské firmy v rámci problematik jako nezákonný obchod se 

zbraněmi či svoboda slova na internetu (Berliner – Prakash 2012). Dle AI hraje Global 

Compact důležitou roli ve vzdělávání firem ohledně problematiky lidských práv a dalších 

záležitostí. Nicméně AI stále kritizuje iniciativu UNGC za nedostatek věrohodnosti, 

protože její principy nejsou právně závazné (Global Political Forum 2007; 

Global Compact Critics 2008).  

Amnesty International Česká republika se zatím problematikou Global Compact 

nezabývá. Tisková mluvčí organizace uvedla, že centrála tuto problematiku na lokální 

úroveň do Česka nekomunikovala. Dále sdělila, že česká pobočka se věnuje globálním 

tématům, které stanoví mezinárodní valná hromada, ale věnuje pozornost i lokálním 

záležitostem. Mluvčí upozornila na jedno z velkých témat Byznys a liská práva, kdy 

například před několika lety probíhala celosvětová kampaň, v rámci které byly firmy 

upozorňovány, aby nespolupracovaly s žádnými dodavateli a výrobci, jenž se podílejí na 

porušování lidských práv. Právě v rámci kampaně Byznys a lidská práva, jejíž cílem je 

zabránit porušování lidských práv a podpořit firmy v odpovědném chování, vydala AI 

publikaci Byznys, který se vyplatí: kroky k odpovědnému podnikání.28 V této publikaci je 

krátká zmínka o iniciativě UNGC (Amnesty International 2010: 5). Mluvčí české 

pobočky však uvedla, že jejich organizace se na problematiku CSR přímo nezaměřuje, 

spíše formou kampaní upozorňují na činnosti jednotlivých firem. Nicméně se domnívá, 

že CSR má v České republice určitě potenciál a platformy, které by umožnily lehčeji 

navázat spolupráci firem a neziskovek by byly prospěšné.  

Postoj organizace Transparency International se na mezinárodní úrovni liší od 

postoje Greenpeace a AI. Centrála TI se zapojila do UNGC v roce 2003. Později se do 

iniciativy zapojily přímo i některé z jejích národních poboček.29 UN Global Compact 

spolupracuje s TI v rámci problematiky protikorupčních praktik. Například v roce 2009 

28 Dokument k nahlédnutí zde: http://www.amnesty.cz/soubor-198. 
29 Z poboček TI jsou do UNGC zapojeny pobočky Austrálie, Grónska, Gruzie, Keni, Rakouska, Indie a Jižní 
Koreji. Podrobnosti zde: www.unglobalcompact.org/participants/search. 
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TI ve spolupráci s UNGC vydala průvodce k reportování o 10. principu UNGC týkajícího 

se protikorupčního jednání.30 

V České republice se TI problematikou UN Global Compact prozatím nezabývá. 

Jednou z příčin může být struktura organizace. Ředitel TI sdělil, že TI má 

decentralizovanou strukturu a na národní úrovni si organizace vymýšlí své vlastní 

strategie a řeší domácí problémy. Centrála se naopak zabývá spíše nadnárodními věcmi 

a snaží se do značné míry pomáhat i zapojením do těchto globálních iniciativ jako je 

Global Compact. Dle jeho názoru tato iniciativa tu není dosud příliš známá, neboť 

„v českém prostředí je stále jakási ignorance vůči globálním tématům a řada politických 

lídrů nezdůrazňuje, že jsme součástí širšího celku, což lze považovat za utilitární, protože 

si uvědomují, že jejich voliče to příliš nezajímá“. Dále ředitel uvedl, že TI se v ČR v rámci 

různých koalic firem věnujících se CSR snaží o jakousi kolektivní akci tak, aby například 

i ty samotné firmy pomohly TI zde v Česku prosazovat různé protikorupční reformy. 

Sdělil, že to jsou většinou firmy, které mají nadnárodní vlastníky a na globální úrovni 

přijaly principy UNGC. Nicméně upozornil, že tato spolupráce však není pod hlavičkou 

Global Compact, neboť v České republice se TI problematice UNGC nevěnuje. 

Jak je patrné z příkladu výše zmíněných tří mezinárodních organizací, iniciativou 

UN Global Compact se organizace na národní úrovni dosud nezabývají. Ačkoliv jsou 

centrály v případě AI a TI do iniciativy zapojeny, centrály nijak nekomunikují tuto 

problematiku na národní úroveň. Organizace Greenpeace a AI navíc působí spíše jako 

aktivistické organizace, které v případě nějakého porušování etických principů veřejně 

kritizují aktivity firem. U organizace TI je do budoucna asi největší potenciál, že by na 

lokální úrovni mohlo dojít k nějaké spolupráci s Národní sítí Global Compact, protože 

tato organizace často spolupracuje i s firmami a společně by mohly pracovat na 

implementaci 10. principu UNGC v českém prostředí. 

3.2.2 Platformy společenské odpovědnosti firem 

V České republice můžeme v současné době identifikovat tři hlavní platformy CSR, 

kterými jsou Asociace společenské odpovědnosti, Business Leaders Forum a Byznys pro 

společnost. Jak ukázal tento výzkum, platformy ovlivňovaly angažovanost 

či neangažovanost korporací v UN Global Compact mnohem více než mezinárodní 

neziskové organizace.  

30 Průvodce k reportování o 10. principu UN Global Compact je k dispozici k nahlédnutí zde: 
https://www.unglobalcompact.org/resources/154. 
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Platforma Byznys pro společnost se prezentuje jako největší odborná platforma 

firem pro šíření principů CSR a udržitelného podnikání v ČR. Jejími členy jsou například 

společnosti Skupina ČEZ, Agrofert, Škoda Auto, Telefónica O2 Česká republika, 

Vodafone Česká republika a další.31 BPS aktuálně realizuje několik projektů, které se 

zabývají tématy, jako jsou rovné příležitosti, udržitelné nakládání s vodou ve firemním 

sektoru, či získávání pracovních zkušeností pro mladé lidi bez domova (Byznys pro 

společnost 2015). BPS také již několik let pořádá cenu za společenskou odpovědnost 

TOP Odpovědná firma, v rámci které je vyhlášeno několik tematických kategorií. Nově 

je cena udělována také za odpovědný reporting. Nicméně této kategorie se minulý rok 

účastnilo pouze devět firem (Byznys pro společnost 2014). Je tak patrné, že reportování 

je pro firmy stále novou záležitostí. 

Co se týče činnosti BPS a reportingu, BPS na svých stránkách uvádí, že pracuje 

převážně s metodikou LBG, jejíž národním partnerem je právě samotná platforma. 

Metodika LBG  začala být v českém prostředí používána od roku 2005 pod názvem 

Standard odpovědná firma. Tato metodika je určená k hodnocení investic firmy do 

společnosti a umožňuje porovnávat úroveň firemní filantropie a společenské 

odpovědnosti (Byznys pro společnost 2010). Bližší vyjádření ke své činnosti a práci 

s mezinárodními standardy platforma neposkytla. Nicméně BPS se na svých webových 

stránkách o dalších metodikách reportingu blíže nezmiňuje. Taktéž o iniciativě 

a principech UNGC platforma neinformuje. Právě neangažovanost BPS v propagování 

principů UNGC může přispívat k tomu, že firmy o této iniciativě neznají podrobnosti 

a oficiálně se k jejím principům nehlásí. V současné době (duben 2015) žádný člen 

platformy BPS na národní úrovni principy UNGC dosud nepřijal a nezapojil se do 

Národní sítě Global Compact.  

Platforma Business Leaders Forum se věnuje problematice CSR již od roku 1992 

a jejím posláním je pomáhat firmám naplňovat principy společenské odpovědnosti 

a podporovat rozvoj znalostí studentů v oblasti CSR (Business Leaders Forum 2012a). 

BLF na svých stránkách informuje o různých metodikách reportování a mezinárodních 

standardech včetně principů UNGC. V rámci BLF se pracuje převážně s reportingem 

GRI. Problematice UN Global Compact a implementaci jeho principů se však BLF přímo 

nevěnuje. Jak uvedla ředitelka BLF pro Moravu, jejich organizace s mezinárodními 

dokumenty, jako jsou UN Global Compact či UN Guiding Principles, moc nepracuje, 

31 Více informací o jednotlivých členech platformy Byznys pro společnost je k nalezení zde: 
http://byznysprospolecnost.cz/clenske-firmy-/Clenove-platformy.html. 
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jelikož jejich hlavní činnost se zmařuje na sdružování leaderů z businessu a akademické 

i neziskové sféry. Zároveň platforma pomáhá členským firmám s řešením jejich 

konkrétních problémů v oblasti CSR. Jako další důvod uvedla ředitelka BLF ne příliš 

velký zájem firem o tyto mezinárodní dokumenty. Ze členů platformy BLF se do 

iniciativy UNGC zapojily prozatím dvě firmy, Rossmann a Centrum andragogiky.32  

Jediná velká platforma, která se dosud věnovala problematice UNGC, je Asociace 

společenské odpovědnosti. Nezisková organizace A-CSR vznikla v březnu 2013, 

nicméně za pouhé dva roky si získala velkou pozornost firem i neziskových organizací. 

Její hlavní vizí je zapojovat do problematiky CSR jak firmy, tak i neziskové subjekty. 

Jejími členy jsou velké společnosti jako IKEA, T-Mobile, Kofola, ale i menší firmy 

a neziskové subjekty, kupříkladu Inovacentrum ČVUT, Občanské sdružení Smíšek či 

Česká společnost pro jakost (A-CSR 2015). Asociace je realizátorem několika projektů. 

Jedním z inovativních projektů je například Odpovědná škola, jehož cílem je zvýšit 

povědomí škol o společenské odpovědnosti a rozvinout tak odpovědné chování dětí, 

studentů, ale i rodičů (A-CSR 2014b). 

Samotná A-CSR přijala principy UNGC v květnu 2013. Ředitelka A-CSR uvedla: 

„My jsme přijali základní principy UNGC, protože jsme chtěli pracovat s mezinárodním 

know-how, a až potom se začala rozvíjet myšlenka, že je tady Global Compact a je to 

něco, co v České republice chybí.“ A-CSR tak byla první neziskovou organizací, která se 

stala signatářem UNGC. Do té doby bylo signatáři UNGC pouze pět firem 

(viz Tabulka č. 1, s. 18), které víceméně nekomunikovaly s centrálou. V ostatních zemích 

již fungovaly lokální sítě, jejichž role je zásadní proto, aby firmy a organizace základní 

principy přijaly. Ředitelka uvedla, že v České republice taková síť chyběla, čímž firmy 

a organizace neměly principy UNGC kde rozvíjet. Právě tento fakt se stal její motivací 

k založení Národní sítě Global Compact Česká republika. 

Ředitelka A-CSR sdělila, že A-CSR začala usilovat o založení lokální sítě UNGC 

již v roce 2013, nicméně v té době firmy a organizace ještě o to neměly příliš zájem 

a centrála UNGC v New Yorku nevyhodnotila založení sítě jako prioritní záležitost. Dále 

uvedla, že v té době A-CSR fungovala jen krátce a svou strategii ještě neměla tolik 

promyšlenou, a proto bylo pochopitelné, že nebylo možné předat jí know-how UNGC jen 

32 Seznam členů platformy BLF je dostupný zde: http://www.csr-online.cz/o-nas/firemni-clenove/. 
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tak do rukou.33 V ostatních zemích sítě většinou vznikly tím způsobem, že na počátku 

bylo několik firemních signatářů, kteří se sami od sebe rozhodli síť založit. Zde však byla 

jiná situace a A-CSR začala aktivně usilovat o přijetí principů UNGC dalšími firmami. 

Ředitelka sdělila, že bylo potřeba 15 signatářů UNGC ke vzniku Národní sítě. Dále 

uvedla, že v srpnu 2014 se A-CSR stala oficiální kontaktní osobou budoucí Národní sítě 

Global Compact a to jí umožnilo snadněji jednat o založení lokální sítě a přitahovat 

pozornost firem, které si už mohly být jisté, že v budoucnu opravdu dojde k jejímu 

založení. Současně zástupci A-CSR se jako kontaktní osoby vznikající lokální sítě (Local 

Emerging Network) mohli na podzim 2014 zúčastnit setkání evropských lokálních sítí 

konajícího se v Makedonii, což dle názoru ředitelky A-CSR vzbudilo velký zájem 

i u zástupců ostatních lokálních sítí. Stejně tak mezinárodní konference konaná v dubnu 

2015 u příležitosti založení Národní sítě Global Compact vyvolala zájem u zahraničních 

aktérů. Zúčastnili se jí například zástupci lokálních sítí Německa a Francie. 

Dle názoru ředitelky A-CSR se důležitým bodem ve vývoji vzniku lokální sítě 

ukázalo přijetí principů UNGC společností T-Mobile a následně společnostmi IKEA 

a Rossmann, čímž už nebyly mezi signatáři jen malé a střední podniky, ale i velké firmy. 

K samotnému založení Národní sítě úspěšně došlo 2. dubna 2015 a A-CSR se stala 

oficiálně její hostitelskou organizací. Jak uvedla ředitelka A-CSR, „ačkoliv je A-CSR 

hostitelskou organizací, Národní síť Global Compact a A-CSR jsou dva nezávislé 

subjekty, a proto firmám dává smysl být členem Národní sítě a být členem A-CSR, protože 

oba subjekty jsou o něčem jiném a jejich aktivity se tak budou i v budoucnu profilovat.“  

Z výše zmíněných faktů o platformách CSR je zřejmé, že mezinárodní iniciativou 

UN Global Compact se dlouho nikdo nezabýval. Prvním iniciátorem byla až v roce 2013 

A-CSR, která začala principy UNGC propagovat a usilovat o založení Národní sítě 

Global Compact, jejíž činnost je klíčová pro implementaci principů UNGC na národní 

úrovni. A-CSR v podstatě dočasně nahrazovala funkci Národní sítě, neboť usilovala 

o propagování principů UNGC a aktivně oslovovala firmy a neziskové organizace, aby 

principy UNGC přijaly. Nečinnost ostatních platforem v problematice UNGC a jejich 

vnitřní politika přispěla k tomu, že firmy z těchto platforem se nezapojily a stále 

nezapojují do mezinárodní iniciativy. Problémem se také ukázalo to, že hostitelskou 

33 Když dojde k založení lokální sítě, organizace, jež je její hostitelskou organizací, automaticky získá 
přístup k systému Knowledge Sharing Systém, který obsahuje různé interní informace, podklady k rozvíjení 
a implementaci principů UNGC a v neposlední řadě informace o akcích a aktivitách ostatních lokálních 
sítí.    

40 
 

                                                           



organizací Národní sítě je A-CSR, což některé platformy mohou vnímat jako konkurenční 

záležitost a už z principu nemají zájem o to, aby se jejich členské firmy do této iniciativy 

zapojily. Jak už ale bylo zmíněno, A-CSR a Národní síť Global Compact jsou dva 

oddělené subjekty a firmy se mohou stát členem Národní sítě, aniž by byly členy A-CSR.  

3.2.3 Odborové svazy 

Na mezinárodní úrovni jsou do UNGC zapojeny různé národní i mezinárodní odborové 

svazy včetně Mezinárodní konfederace práce. Ačkoliv se odborové organizace zapojily 

do dialogu o společenské odpovědnosti, z iniciativy UNGC mají stále jisté obavy. Dle 

jejich názoru by inciativa UNGC neměla být vnímána jako náhrada za mezivládní jednání 

a akce. Zároveň by nemělo dojít k tomu, aby se firmy pomocí iniciativy vyhnuly přímému 

kontaktu a vyjednávání s odbory (Ryder 2010: 45). 

Velmi podobný názor panuje i v České republice, což se odrazilo na faktu, že 

odbory CSR ani iniciativu UNGC nijak aktivně v minulosti nepodporovaly a zatím stále 

ani nepodporují. V publikaci o CSR vydané Českomoravskou konfederací odborových 

svazů (ČMKOS), největší odborovou centrálou v ČR, jsou odbory označeny za hlavní 

partnery v dialogu o společenské odpovědnosti organizací (Skácelík 2010: 56). Sám 

místopředseda ČMKOS konstatoval, že „CSR je chvályhodná iniciativa, neboť přeci jen 

se snaží, aby se podnik nezabýval jenom úzce sám sebou a svou honbou za ziskem, ale 

aby eventuálně rozvíjel projekty a činnosti, které mají sociální efekt.“ Nicméně 

místopředseda sdělil, že „na druhou stranu u řady zaměstnavatelů, kteří se hlásí 

k společenské odpovědnosti, vidíme současně snahy o potlačení kolektivního 

vyjednávání.“ Místopředseda ČMKOS dále sdělil, že na úrovni Evropské odborové 

konfederace (ETUC) je CSR jedna z agend a pozice ETUC k problematice CSR odpovídá 

i jejich pozici, kdy hlavní snahou je zachovat kolektivní vyjednávání. Právě obava 

z oslabení kolektivního jednání je důvodem, proč se odborové svazy nijak zvlášť nesnaží 

CSR prosazovat. „Pro nás je klíčové prosazovat plnohodnotné kolektivní smlouvy, 

protože jenom plnohodnotné kolektivní smlouvy zajišťují lidem o něco lepší mzdy 

a pracovní podmínky […] společenskou odpovědnost zaměstnavatele vnímáme jako 

pozitivní, když má pozitivní efekt, ale není to věc, kterou bychom propagovali a tlačili,“ 

sdělil místopředseda ČMKOS. 

Jak vyplývá z prohlášení místopředsedy, odborové organizace nejsou aktéry, kteří 

by aktivně podporovali rozvoj CSR či iniciativu UNGC. Nicméně názor místopředsedy 

na založení Národní sítě Global Compact v České republice není zcela negativní, „vždy, 
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když se vytváří cokoliv, co má nějaké pozitivní znaménko, a tohle je pozitivní, jenom 

z našeho pohledu příliš minimalistický, tak my budeme sledovat, co to fakticky dělá, co to 

nabízí, a když se to dá využít k nějakým smysluplným účelům k ochraně zaměstnanců, pak 

to jistě může mít přínos.“  

3.2.4 Akademické instituce 

Role akademických institucí je v problematice CSR a UNGC velmi specifická. Aktivita 

akademické obce hraje klíčovou roli ve vzdělávání budoucích zaměstnanců 

a zaměstnavatelů v této problematice. V České republice oproti západním zemím, kde 

existují i speciální studijní obory zaměřené na CSR, se problematika CSR na vysokých 

školách dosud příliš neobjevovala, ačkoliv v posledních letech dochází ke změnám. 

To dokazuje i aktivita univerzit pořádat přednášky a konference k problematice CSR34 

a zájem univerzit o zapojení do nově vznikající Platformy zainteresovaných stran CSR 

ustanovené Radou kvality ČR.  

Co se týče vzdělanosti studentů o problematice CSR, ta není ideální, čemuž 

nasvědčují různé průzkumy. Průzkum společnosti STEM/MARK ukázal, že ačkoliv 88 % 

vysokoškoláků považuje udržitelné chování za důležité, pouhých 17 % zná přesnou 

definici. Pojem CSR dokáže definovat 23 % studentů (Unilever 2014). Ačkoliv 

vzdělanost studentů o CSR příliš velká není, studenti mají o toto téma zájem. 

Co se týče iniciativy UNGC, žádná z univerzit se do iniciativy oficiálně zatím 

nezapojila. Jelikož se však akademické instituce zapojují do UNGC většinou až 

prostřednictvím lokálních sítí, nelze ani očekávat, že by nějaké univerzity principy přijaly 

před vznikem Národní sítě. Právě až spolupráce univerzit a ostatních aktérů 

prostřednictvím lokálních sítí má pro univerzitu význam a přínos pro společnost. Ačkoliv 

se do iniciativy UNGC zatím univerzity nezapojily, Vysoká škola ekonomická a ŠKODA 

AUTO Vysoká škola se přihlásily k naplňování Zásad odpovědnosti managementu 

vzdělávacích organizací, jež jsou inspirovány iniciativou UNGC, ale jsou přizpůsobeny 

přímo vzdělávacím institucím (PRME 2015).  

34 Příkladem jedné z aktivit byla konference Univerzity spoluvytvářejí svou zemi, která proběhla v prosinci 
2014, a kterou společně připravily Česká zemědělská univerzita v Praze, Vysoká škola ekonomická v Praze 
a Univerzita Karlova. 
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3.3 Přístup podnikatelského sektoru 
Firmy v České republice si stále častěji začínají uvědomovat důležitost CSR, což se 

projevuje i v jejich reálných aktivitách a zájmu o rozvoj svých firemních strategií. 

Nicméně povědomí podniků a samotných zaměstnanců o problematice CSR je stále 

celkem nízké. Dle průzkumu BLF z roku 2012 se s konceptem CSR setkalo pouze 43,1 % 

zkoumaných podniků, kdy největší část (64 %) tvořily velké podniky (Business Leaders 

Forum 2012b: 3). V České republice je CSR také stále často spojováno s dárcovstvím 

a sponzorstvím. Tento názor zastává i manažer pro udržitelný rozvoj ze společnosti 

IKEA: „V Česku stále přetrvává vnímání toho, že CSR je o dávání peněz na charitu 

a možná o dobrovolničení zaměstnanců, ale není tam viděn ten širší koncept, že to je o tom 

dělat business, ale dělat ho s respektem k životnímu prostředí a lidem […] v České 

republice ještě je určitě potenciál k tomu vzdělat veřejnost, jak odbornou, tak laickou, že 

to opravdu není jenom o tom dávat peníze na charitu, ale je to o tom, jak se ta firma bude 

chovat ke svým dodavatelům, jaké produkty bude nabízet svým zákazníkům, a jak se k nim 

bude celkově chovat.“  

Firmy v českém prostředí také nemají příliš zkušeností s nefinančním reportingem, 

což dokazují i jejich obavy ohledně nařízení Evropské Unie povinně reportovat 

o nefinančních aktivitách za účelem vyšší transparentnosti. Toto nařízení se však bude 

týkat jen velkých firem a odhadem se dotkne přibližně 6 000 subjektů v celé EU35 

(UN Global Compact 2015c). Některé velké firmy tak začínají pomalu přecházet na 

způsob reportování dle mezinárodních standardů jako GRI reporting, který jim usnadní 

splnit požadavky povinného reportování EU.36 Stejně tak evropské lokální sítě Global 

Compact vypracovávají plán a návod, jak pomoci firmám vydávat reporting COP 

v souladu s nařízením EU.37 Firmy, které využívají tyto způsoby reportování, budou mít 

určitou výhodu a usnadní jim to plnění požadavků EU.  

Jak již však bylo zmíněno v předchozích částech této práce, firmy všeobecně 

v České republice zatím neprojevily velký zájem o mezinárodní standardy a o zapojení 

do mezinárodních iniciativ. Značný vliv na to jistě měla právě již probíraná nízká aktivita 

35 Nařízení Evropské Unie o povinném reportování nefinančních aktivit je k nahlédnutí zde: http://eur-
lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32014L0095, 5. 5. 2015. 
36 GRI vydalo speciální dokument Making Headway in Europe, ve kterém je návod, jak lze využít G4 ke 
shromáždění informací a formulaci odpovědí ke každému elementu evropského nařízení. Více informací 
zde: http://www.iasplus.com/en-gb/news/2015/02/gri-esg, 5. 5. 2015. 
37 Bližší informace o reportingu COP v souvislosti s nařízením EU lze nalézt zde: 
https://www.unglobalcompact.org/COP/index.html, 5. 5. 2015. 
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státního sektoru v propagaci CSR a mezinárodních iniciativ a stejně tak nepropagování 

mezinárodních principů a standardů neziskovými organizacemi a platformami CSR.  Jak 

ukázal například již zmiňovaný výzkum o UN Guiding Principles, ani ne polovina z 30 

největších firem podle obratu v ČR tyto dokumenty znala. Autorka výzkumu, současná 

ředitelka BLF pro Moravu, uvedla, že „větší povědomí bylo o UN Global Compact s tím, 

že většinou říkaly, že je to pro ně srozumitelnější tím, že tam je jenom 10 principů, než 

UN Guiding Principles, které jsou takové trošku hůř pro ně stavitelné.“  

Jak však ukázal tento výzkum, firmy si často neuvědomují, že ačkoliv jsou principy 

UN Global Compact zestručněny jen do deseti krátkých bodů, ve skutečnosti vyžadují 

mnohem hlubší znalost dané problematiky. UN Global Compact prostřednictvím 

lokálních sítí poskytuje zapojeným firmám podrobné informace, know-how a návod, co 

přesně se pod danými principy skrývá a jak je implementovat na lokální úrovni.  

3.3.1 Firmy zapojené do UN Global Compact 

V současné době (duben 2014) je v České republice do iniciativy UNGC zapojeno 

18 subjektů, z toho je 14 firem (viz Tabulka č. 1, s. 18). Pokud se však zaměříme na 

období, kdy se jednotlivé firmy oficiálně zavázaly k následování principů UNGC, 

zjistíme, že většina firem se připojila k UNGC v roce 2014 či 2015. Ještě v roce 2013 

bylo do UNGC zapojeno pouze pět firem.  

Co se týče motivace těchto pěti firem k zapojení do UNGC, nelze jí jednoznačně 

určit. Všech pět firem bylo vyzváno k poskytnutí interview, ale pouze jedna z nich, firma 

Inpress, reagovala na výzvu. Zástupce této firmy sdělil, že oni toho vědí o UNGC velmi 

málo, protože v ČR je velký problém v tom, že jakékoliv informace o UNGC jsou špatně 

dostupné, všechno je v angličtině a není tu žádná podpora. Zástupce firmy dále uvedl, že 

vítá pozvání na konferenci o UNGC, která mu snad osvětí tuto problematiku. Této 

konference, jež se konala v dubnu, se nakonec opravdu zúčastnil. Jako důvod pro zapojení 

společnosti Inpress do UNGC uvedl, že ji k tomu přiměl nátlak ze strany zákazníků. 

Společnost Techplast oznámila, že rozhovory na toto téma neposkytuje. Zbylé tři firmy 

žádné informace neposkytly. Taktéž ředitelka A-CSR se pokoušela tyto firmy 

kontaktovat a navázat s nimi spolupráci, avšak firmy na její výzvu nereagovaly.  

Nicméně je zajímavé zmínit například firmu ROSNI s.r.o., jež je nadnárodní 

korporací sídlící v Praze, zaměřující se na zpracovatelský průmysl i finanční služby. Tato 
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firma na svých stránkách upozorňuje na své členství v UNGC38, avšak v současné době 

má v databázi UNGC nekomunikující status, neboť nedoručila povinný reporting COP. 

Celkové působení této firmy se jeví podivně, neboť tato nadnárodní firma, jež má 

kanceláře i ve Velké Británii a Spojených státech, má uvedené své sídlo v Praze na sídlišti 

v panelovém domě. Na základě těchto faktů a toho, jak se firma celkově prezentuje 

na webu, je zřejmé, že její zapojení do UNGC bylo pouze za účely zviditelnění jména 

této firmy.  

Většina firem, které se zapojily do UNGC před rokem 2013, tak zřejmě učinila spíše 

kvůli vlastním utilitárním zájmům a nemá v plánu se podílet na rozvoji CSR společně 

s dalšími členy Národní sítě Global Compact. Na příkladu firmy Inpress je naopak dobře 

vidět jeden z hlavních důvodů, proč se firmy do iniciativy UNGC dříve příliš 

nezapojovaly, a to proto, že tu neexistovala lokální síť, která by prezentovala 

a zprostředkovávala know-how této iniciativy a vyzývala firmy ke spolupráci. 

Další firmy se začaly přidávat k iniciativě UNGC až v souvislosti s  aktivitou 

A-CSR, jež se v srpnu stala kontaktní osobou budoucí Národní sítě Global Compact. 

V září se do UNGC zapojila první z velkých společností, T-Mobile Česká republika. 

Postupně se pak zapojovaly i firmy ze skupiny menších a středních podniků jako T&CC, 

M. C. Triton a DTO CZ. V lednu 2015 přijala principy UNGC společnost IKEA Česká 

republika a v únoru společnost Rossmann. Zástupci obou těchto společností uvedli, že se 

o možnosti zapojení do UNGC dozvěděli poprvé od ředitelky A-CSR. Manažer pro 

udržitelný rozvoj ze společnosti IKEA sdělil, že se o UNGC doslechli „přes A-CSR, kdy 

paní Mádlová to poměrně aktivně komunikovala.“ Taktéž zástupkyně společnosti 

Rossmann sdělily, že „první zmínka [o UNGC] byla skrz paní Mádlovou z A-CSR.“ 

Společnost Rossmann se v loňském roce v rámci CSR aktivit ucházela o Národní cenu 

ČR za společenskou odpovědnost, kterou se jí podařilo získat. Zástupkyně firmy uvedla, 

že právě v rámci diskuzí a debat s jejich hodnotitelkou, paní Mádlovou, padla první 

zmínka, že se v budoucnu chystá založení Národní sítě Global Compact. Začátkem letošní 

roku pak byla firma přímo vyzvána, zdali by se nechtěla k této iniciativě připojit. 

Obě zmíněné firmy uvádějí také podobné motivy, proč se rozhodly do iniciativy 

UNGC zapojit. Společnost IKEA je členem UNGC na globální úrovni a česká pobočka 

je jedinou, která přijala principy také na lokální úrovni. Zástupce společnosti IKEA řekl: 

„Jsme členy na globální úrovni a tak nějak jsme cítili, že ta platforma tady 

38 Webové stránky společnosti ROSNI jsou k nahlédnutí zde: http://www.rosni.biz/. 
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v České republice má potenciál, a že by bylo fajn být součástí, protože věřím, že jako 

IKEA můžeme aktivně přispět k rozvoji, a že se můžeme i hodně naučit od jiných firem, 

ať už velkých či malých.“ Členství IKEA v Národní síti Global Compact bude určitě 

značným přínosem pro celou síť, neboť CSR strategie IKEA Lidé a planeta (People & 

Planet Positive) je úzce spojena s problematikou udržitelného rozvoje. Samotná firma pro 

své aktivity ani nevyužívá označení CSR, ale hovoří o udržitelném rozvoji, čemuž 

odpovídají i její reálné aktivity39 (IKEA Group 2014). Koncepce CSR, tak jak ji vnímá 

IKEA, odpovídá ideálním představám UNGC o této problematice. Participace firem jako 

IKEA je pro pokrok a rozvoj UNGC klíčová, neboť ostatním firmám, které nemají CSR 

strategie tak rozvinuté, jdou příkladem a mohou jim předávat cenné zkušenosti.  

Zástupkyně Rossmann uvedly, že jejich společnost se věnuje společenské 

odpovědnosti již několik let, ale jejich aktivity byly vnímány spíše skrz pilíř sociální 

a věnovaly se především dobročinné činnosti. Nyní se chce firma věnovat CSR 

koncepčněji a chtěla by se více zaměřit i na vzdělávání a ekologii a nezaměřovat se nejen 

na zákazníky, ale také na zaměstnance a ostatní zájmové skupiny. Proto se firma rozhodla 

zapojit do globální iniciativy. Zástupkyně firmy uvedla: „Jeden z důvodů, proč jsme se 

rozhodli připojit k této iniciativě, je sdílení zkušeností, best practices, protože kromě nás 

se určitě postupně budou připojovat i ostatní velké firmy a jsme rádi, že se konečně i toto 

téma dostalo více do povědomí. Naším cílem není, aby bylo CSR chápáno jen 

marketingově, ale chceme to dělat smysluplně, aby to všem lidem, nejen zákazníkům, ale 

i našim zaměstnancům a nám samotným, dávalo smysl. A myslíme si, že být členem 

takovéto významné iniciativy nám může jen pomoct, nasměrovat nás tím správným 

směrem.“ 

Zástupci firem IKEA i Rossmann uvedli, že při jejich rozhodování, zda se přidat do 

iniciativy, hrál roli i fakt, že vláda této iniciativě vyjádřila podporu, a že MPO převzalo 

záštitu nad založením Národní sítě Global Compact, neboť iniciativa tak má vyšší 

kredibilitu. Na otázka, zda jejich rozhodnutí ovlivnil výše zmíněný fakt, zástupkyně 

Rossmann odpověděla: „Určitě, myslím si, že to je vždycky, že to dá tomu jakousi 

39 Strategie People & Planet Positive je založena na třech pilířích. První pilíř je zaměřen na udržitelný 
rozvoj v domovech, v rámci kterého se IKEA soustřeďuje na úspornější a šetrnější domácnost a snaží se 
zákazníky inspirovat, aby doma snížili spotřebu vody, energie, minimalizovali odpad, neplýtvali, a 
nabídnout jim výrobky, které budou cenově dostupné a kvalitní. Druhý pilíř je energie a zdroje, kde 
například IKEA má stanoven cíl, že do roku 2020 vyprodukuje tolik energie z obnovitelných zdrojů, kolik 
spotřebuje. Třetí pilíř lidé a komunita je zaměřen na dodavatele, kteří musí splňovat celkem přísné 
podmínky, a dále na podporu neziskových organizací a komunit, kde IKEA působí (IKEA Group 2014). 
Manažer IKEA sdělil, že strategie a cíle IKEA jsou globální, ale pracuje se s nimi regionálně, a jak je to 
lokálně relevantní. 
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kredibilitu.“ Manager IKEA sdělil: „Šli jsme do toho s tím, že ten projekt má nějaký smysl, 

má nějakou budoucnost, kde my se budeme moct aktivně angažovat a nebude to něco, co 

se s velkou slávou ohlásí a potom to někdy zanikne.“ 

Na příkladech firem IKEA a Rossmann je patrné, jak podstatnou roli hrála A-CSR 

při propagaci UNGC. Díky její aktivitě byli jednotliví zástupci firem podrobněji 

informováni o poslání inciativy UNGC a výhodách zapojení do této iniciativy. Ačkoliv 

firmy, které se k této iniciativě připojí, budou muset povinně o své nefinanční činnosti 

reportovat formou COP, neodradilo je to od členství. Naopak pro některé firmy je to 

pozitivní výzva a díky reportingu se stane jejich činnost pro veřejnost více transparentní. 

Zároveň lze vyhodnotit, že firmy zapojené do UNGC, jenž komunikovaly s A-CSR, 

chápou hlubší význam UNGC a vnímají prvek udržitelného rozvoje jako klíčový. 

Další skupinou jsou firmy, jež na lokální úrovni principy UNGC oficiálně nepřijaly 

a zatím se nezapojily do Národní sítě Global Compact, ale jejich mateřské společnosti 

jsou do UNGC zapojeny. Osloveny byly společnosti Shell a RWE, u nichž byla věnována 

pozornost komunikaci principů UNGC z mateřských společností do dceřiných poboček 

v České republice.  

Zapojení společnosti Shell do UNGC je na globální úrovni často předmětem kritiky, 

jelikož Shell dlouhodobě usiluje o těžbu ropy v oblasti Arktidy.40 U těchto typů firem je 

jejich členství v UNGC mnohdy podrobováno kritice, jelikož jejich činnost je už ze své 

podstaty nešetrná k životnímu prostředí. Nicméně musí být konstatováno, že hlavním 

záměrem je, aby se firmy do iniciativy UNGC zapojovaly kvůli jejich ochotě svou činnost 

vylepšit a přiučily se něco nového. 

Společnost Shell Česká republika na otázku, zda a jak mateřská společnost s ní 

komunikuje ohledně UNGC, odpověděla: „O vytvoření pracovní skupiny v rámci UNGC 

CZ se doposud jedná a naše společnost se těchto jednání aktivně účastní.“ Zároveň firma 

sdělila, že její mateřská společnost Shell ji vyzývá k následování principů UNGC formou 

svých globálních principů podnikání, které jsou komunikovány Skupinou Shell, a jenž se 

shodují s principy UNGC, a tudíž se aplikují i lokálně. 

Mluvčí RWE na dotaz, zda a jak mateřská společnost s nimi komunikuje ohledně 

principů UNGC, odpověděl, že „základní principy a kodexy chování a strategické 

hodnoty v této oblasti s námi komunikuje naše centrála, rozhodně je s námi v kontaktu.“ 

40 Organizace Greenpeace vede v současné době velkou kampaň proti působení Shellu v Arktidě, která nese 
název The People vs. Shell. Greenpeace zároveň vyzývá k boji proti fosilním palivům a k využívání 
obnovitelných zdrojů (Greenpeace 2015b). 

47 
 

                                                           



Zároveň dodal, že se domnívá, že to centrála nějak nezdůrazňuje, že je to „jen v té pozici 

informativní.“ RWE má principy UNGC zaneseny ve svém kodexu chování (RWE 2005). 

Nicméně mluvčí se vyjádřil o potenciálním zapojení RWE do Národní sítě Global 

Compact takto: „V současné době neuvažujeme o tom do toho vstoupit.“ Zároveň ale 

sdělil, že to není definitivní rozhodnutí, ale v současné době neuvažují zapojit se do 

žádných národních či nadnárodních platforem. Dále konstatoval: „Preferujeme naše 

vlastní aktivity v téhle oblasti.“  

Firmy, jejichž mateřské společnosti principy UNGC přijaly, většinou mají 

o principech povědomí a někdy je mají zmíněné i ve svých strategiích či kodexech 

a prezentují je na svých webových stránkách, například společnosti RWE, Toshiba, OKI, 

OMV atd. Firmy tak sice mají svým způsobem zajištěné PR a mohou se prezentovat tím, 

že principy UNGC následují. Nicméně se jim nedostává hlubší know-how, které lze získat 

prostřednictvím lokálních sítí Global Compact. U této skupiny firem tak ani není 

překvapivé, že se do UNGC na lokální úrovni dosud nezapojovaly, neboť tu lokální síť 

neexistovala. Po vzniku Národní sítě lze ale očekávat, že se některé z firem připojí. 

Nemusejí se totiž individuálně zapojit do UNGC a nemusejí o své činnosti ani reportovat, 

jelikož tak činí jejich mateřská společnost. Stačí jim připojit se do Národní sítě a získávat 

tak potřebné know-how na lokální úrovni. 

3.3.2 Firmy nezapojené do UN Global Compact 

Pozornost byla věnována také firmám, které jsou českého původu a nejsou do UNGC 

zapojené. Z předních velkých firem byly ochotné poskytnout informace firmy ČEZ 

a Agrofert a dále pak státní podnik Diamo. Ačkoliv se tyto společnosti věnují CSR 

dlouhodobě, podnik Diamo a společnost ČEZ získaly již i ocenění v soutěži Národní cena 

ČR za CSR41, k následování principů UNGC se oficiálně zatím nezavázaly.  

Ve státním podniku Diamo se o zapojení do UNGC jednalo, nicméně zatím nepadlo 

kladné rozhodnutí. Činnost podniku Diamo je velmi specifická, neboť se firma věnuje 

těžbě, úpravě a zpracování radioaktivních nerostů, provádí sanační práce, odstraňuje 

následky po těžbě a provádí rekultivace pozemků (Diamo 2015). Již ze samotné činnosti 

vyplývá, jak uvedl její zástupce, že podnik musí pečlivě monitorovat pracovní prostředí 

i životní prostředí a dělat různé analýzy tak, aby vše bylo v pořádku a v souladu 

s legislativou. Podnik také spolupracuje s obcemi, spolky a pořádá besedy pro občany. 

41 Více informací o jednotlivých oceněných firmách z předešlých let je dostupných na stránkách Národní 
ceny kvality: http://www.narodnicena.cz/vysledky/. 
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Zástupce Diama sdělil, že ačkoliv podnik není zapojen do žádných platforem CSR, 

spolupracuje a konzultuje různé záležitosti například se Sdružením pro oceňování kvality. 

Do iniciativy UNGC se zatím podnik nezapojil. Zástupce podniku uvedl: „Ta naše 

činnost je opravdu specifická […] je otázka, do jaké míry by to mělo pro nás přínos.“ 

Nicméně se domnívá, že pokud by byl ten státní podnik nějak osobněji vyzván, tak by se 

do té iniciativy zapojil, protože určitý přínos ta platforma má. 

Do UNGC se zatím nezapojila ani Skupina ČEZ, jež je největším energetickým 

uskupením v České republice. Věnuje se výrobě a prodeji elektřiny, aktivitám v oblasti 

jaderného výzkumu, telekomunikací, těžby surovin atd. (Skupina ČEZ 2014a). 

Společnosti tohoto typu často věnují velkou pozornost problematice CSR, jelikož je pro 

ně obtížnější získat důvěru zákazníků a dalších stakeholderů.  

Expertka na CSR ze společnosti ČEZ uvedla: „Společenskou odpovědnost 

považujeme za nástroj, jak udržitelně podnikat […] společenská odpovědnost ovlivňuje 

veškeré firemní procesy, není to věc, která by byla jen projekt, ale je to komplexně 

zabudovaná záležitost.“ Pro ČEZ je v rámci CSR prioritní oblast bezpečnosti, jelikož 

firma spravuje jaderné zdroje, a pak oblast životního prostředí. Firma také klade důraz na 

kvalitní komunikaci se zákazníky, a za tímto účelem zřídila v roce 2009 funkci firemního 

ombudsmana, jehož úkolem je urovnávat případné spory mezi zákazníky a společností 

(Skupina ČEZ 2014b). 

Společnost ČEZ již několik let pravidelně, vždy jednou za dva roky, vydává Zprávu 

o společenské odpovědnosti.42 Dosud společnost nevyužívala žádné mezinárodní 

metodiky k reportování. V současné době se však ČEZ chystá přejít na reportování podle 

metodiky GRI. Zástupkyně firmy uvedla, že s ohledem na typ firmy, obor podnikání, 

a fakt, že firmy podobných srovnatelných úrovní v jiných zemích využívají tuto 

metodiku, bylo rozhodnuto zvolit metodiku GRI, konkrétně G4. 

K principům UNGC se zástupkyně firmy vyjádřila: „Ty principy jsou víceméně 

velmi jasné a hlavně Česká republika je řeší svými zákony.“ Dále uvedla, že se domnívá, 

že pro jejich firmu by bylo kontraproduktivní hlásit se oficiálně k těmto principům, neboť 

je to všechno zachyceno v naší legislativě. „Právě ta GRI, ta má specifika, která v naší 

legislativě nejsou, a proto je to pro nás zajímavé i pro samotný rozvoj řízení podniku,“ 

informovala zástupkyně společnosti o výhodách využívání metodiky G4. 

42 Jednotlivé zprávy o společenské odpovědnosti Skupiny ČEZ jsou k nalezení zde: 
http://www.cez.cz/cs/odpovedna-firma/zprava-o-spolecenske-odpovednosti-skupiny-cez.html. 
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Dotaz, zda se firma plánuje více zajímat o iniciativu UNGC, s tím, že tu vznikne 

Národní síť, byl okomentován: „Tuhle problematiku teď neřešíme, soustředíme se na ten 

pilotní projekt G4. Pokud to bude vyhlášeno a pokud třeba někdy může být ze strany 

zástupců naší země zájem, abychom my nějakým způsobem obohatili tu spolupráci, tak 

samozřejmě v tom případě to pro nás jakoby bude výzva.“ Zároveň zástupkyně firmy 

dodala, že jejich firma upřednostňuje spolupráci v týmu, například se zástupci dalších 

firem jako ŠKODA AUTO a podobně. Právě prostřednictvím platformy Byznys pro 

společnost, jež je členem CSR Europe, se firmy často setkávají a navazují spolupráci 

i s NGOs a sdílejí know-how. 

Další významnou českou společností je koncern Agrofert, jenž sdružuje více než 

235 subjektů z různých oblastí jako chemie, potravinářství, doprava atd. Jeho priority 

v oblasti CSR jsou proto odlišné obor od oboru. Agrofert vydal svou první zprávu 

o společenské odpovědnosti za období 2012/2013 v roce 2014 (Agrofert 2014). Ředitelka 

divize komunikace uvedla: „Při sestavování Zprávy o společenské odpovědnosti 

2012/2013 jsme vycházeli z GRI a obsah reportu jsme průběžně konzultovali s odborníky 

z PwC a Byznysu pro společnost. Nyní připravujeme report za období 2014 a rádi bychom 

se standardům GRI ještě víc přiblížili. Díky rozsáhlosti aktivit koncernu to ale nebude 

v režimu in accordance.“ Ředitelka upozornila, podobně jako společnost ČEZ, na 

spolupráci s platformou Byznys pro společnost: „Členství v Byznysu pro společnost je pro 

nás významné především díky možnosti sdílení know-how, zkušeností a best-practices.“  

K iniciativě UNGC se zástupkyně Agrofertu vyjádřila takto: „Určitě vítáme každou 

iniciativu, která bude vytvářet podhoubí pro více společensky odpovědné chování. Ale je 

třeba myslet na to, aby se celá už tak dost složitá problematika pro občany, firmy 

a instituce ještě více nekomplikovala.“  

V současné době tak zřejmě nelze očekávat, že by se některá z těchto firem do 

UNGC zapojila. Navíc Společnost ČEZ má v oblasti CSR a dárcovství velké množství 

partnerů a má dostatečné prostředky na propagaci svých kampaní. Zároveň se aktivně 

angažuje v platformě Byznys pro společnost, jež firmy vyhodnocují jako přínosnou 

a nevidí tak potřebu zapojovat se do jiných platforem. Stejně tak společnost Agrofert. 

Názor firem by mohla změnit jedině jejich vlastní nová motivace spolupracovat se 

zahraničními firmami na mezinárodních projektech a skrz UNGC účastnit se 

mezinárodního dialogu a každoročních setkání zástupců lokálních sítí a zástupců velkých 

firem.  
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3.3.3 Shrnutí 

Firmy, jež oficiálně přijaly principy UNGC před rokem 2014 a nekomunikovaly 

s A-CSR, neprojevily dosud zájem zapojit se do Národní sítě a spolupracovat s ostatními 

aktéry. Jejich motivací k přijetí principů UNGC tak byly spíše individuální utilitární 

zájmy. Výjimkou je firma Inpress, která, ač zřejmě z obchodních důvodů, má zájem 

o zapojení do Národní sítě a vzdělávání v reportování COP.  

Právě aktivita A-CSR se ukázala v průběhu času jako klíčová při komunikaci 

s ostatními firmami a organizacemi, jež se připojily v průběhu roku 2014 a 2015. 

Dokazuje to kauzální vztah mezi aktivitou platforem CSR a množstvím firem zapojených 

do UNGC.  Motivace velkých firem, jež se zapojily do UNGC a Národní sítě, má 

samozřejmě mnoho podob, od samotného PR až opravdu po zájem spolupracovat na 

lokální úrovni a vytvářet zajímavé projekty. Například IKEA je firmou, která se 

nepotřebuje zapojit do Národní sítě kvůli zvýraznění svého jména, ale převažuje u ní 

motiv a snaha rozvíjet a vzdělávat ostatní firmy i sebe sama v oblasti udržitelného 

podnikání a udržitelného rozvoje společnosti celkově.   

Některé firmy, jež do iniciativy UNGC nejsou zapojeny nebo se do ní zapojila 

pouze jejich mateřská společnost, uvedly, že jsou s principy UNGC obeznámeny a že 

jejich činnost je v souladu s těmito principy. To může být pravda, ale jak již bylo jednou 

řečeno, za těmito principy se skrývá obrovské know-how, jak dané principy rozvíjet na 

lokální úrovni a vytvářet projekty s nimi spojené.  Společnosti nespatřují hlubší význam 

této iniciativy. V rámci iniciativy UNGC existuje nespočet množství projektů, do kterých 

se mohou firmy zapojit nebo se nimi inspirovat na lokální úrovni. V českém prostředí 

často dochází ke snaze vymýšlet projekty, které v zahraničí již úspěšně existují a postačilo 

by se jimi inspirovat či se do nich přímo zapojit. Také je důležité konstatovat, že ačkoliv 

firmy prohlašují, že principy dodržují, některé z nich měly či mají problémy s otázkou 

korupce, jež je všeobecně v českém prostředí stále velkým problémem.  

Je však na samotných firmách, jakou formu spolupráce upřednostňují. Některé 

firmy jsou členy platforem, jejichž činnost je pro ně dostačující. Některé firmy 

odkazovaly také na to, že kdyby je stát přímo vyzval k zapojení do UNGC, více by to 

zvažovaly. Nicméně nelze očekávat, že by je stát k něčemu takovému přímo osobně 

vyzýval. Státní instituce samozřejmě formou různých dokumentů a strategií doporučují 

následování principů UNGC a vyzývají k zapojení firem do Národní sítě Global Compact, 

ale je to jen formou doporučení. UN Global Compact je dobrovolná iniciativa a pokud 
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o to firmy nemají z jakýchkoliv důvodů zájem, je to čistě jejich záležitost. Velkou otázkou 

také je, zda a do jaké míry bude působení Národní sítě v budoucnu přínosné. To se však 

ukáže až postupem času. Pokud budou zapojené firmy s činností Národní sítě spokojené, 

lze očekávat zájem o zapojení i od dalších firem. 
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Závěr 

Hlavním záměrem této práce bylo zjistit příčiny dosavadního nízkého zapojení firem do 

UNGC v kontextu České republiky. Za tímto účelem byla analyzována činnost státního 

sektoru, neziskových organizací a firem v oblasti CSR a jejich přístup k iniciativě UNGC. 

Jak ukázal výzkum, iniciativou UNGC se až do roku 2013 nezabývaly téměř žádné firmy, 

vládní instituce, neziskové organizace ani odborové organizace. Dosavadní nízká 

angažovanost firem v UNGC tak byla způsobena více faktory. Prvním faktorem bylo 

nepropagování principů UNGC státními institucemi a jejich celková nízká aktivita 

v oblasti CSR. Dalším faktorem, jedním z nejvýznamnějších, se ukázala neaktivita 

a nepropagování UNGC platformami CSR, které mají očividně značný vliv na činnost 

firem v této oblasti. Ukázalo se, že až angažovanost jedné z platforem a její snaha založit 

Národní síť Global Compact přiměla některé firmy k zapojení do UNGC. Jako poslední 

faktor se ukázal vlastní nezájem firem, respektive nezájem jejich předních představitelů 

o vstup do UNGC. Součástí vyhodnocení výsledků je potvrzení či vyvrácení hypotéz 

stanovených v metodologické části.  

Hypotéza 1: Příčinou dosavadního nízkého zapojení firem do UN Global Compact bylo 

nepodílení se státního sektoru na propagování této iniciativy. 

První hypotézu lze označit za platnou. Aktivita státních institucí byla v oblasti CSR 

nízká a propagaci mezinárodních standardů CSR se instituce příliš nevěnovaly. 

Problematika UNGC nebyla začleněna do vládních dokumentů a informovanost 

o principech UNGC byla ze strany státních institucí minimální, což bylo zapříčiněno 

nejasným vymezením cílů a kompetencí jednotlivých institucí. Postupně však začalo 

docházet ke změně přístupu státních institucí k iniciativě UNGC. Zařazení úkolu založit 

Národní síť Global Compact do Národního akčního plánu CSR bylo důležitým krokem 

stejně jako pozdější podpora Národní sítě ze strany MPO, jež samotní zástupci firem 

označili za jeden z pozitivních faktorů, který ovlivnil jejich rozhodnutí zapojit se do 

UNGC. Sledování této změny a zvyšujícího se zájmu firem o UNGC v průběhu času 

umožnilo potvrdit existenci kauzálního vztahu mezi těmito proměnnými a taktéž platnost 

první hypotézy. 

Hypotéza 2: Příčinou dosavadního nízkého zapojení firem do UN Global Compact byla 

nepodpora této iniciativy ze strany neziskových organizací. 
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Druhou hypotézu nelze označit za platnou, jelikož vliv neziskových organizací na 

zapojení firem do UNGC se liší dle jejich charakteru. Kauzální vztah mezi mírou 

zapojených firem do UNGC a aktivitou mezinárodních neziskových organizací se 

v kontextu České republiky zatím neprokázal. Mezinárodní neziskové organizace se zde 

problematikou UNGC dosud nezabývaly a je to pro ně nová záležitost. Většina z nich 

působí spíše jako aktivistické organizace, které upozorňují na neetické jednání firem, ale 

ne v souvislosti s UNGC. Pozitivní ani negativní vliv těchto organizací na zapojení firem 

do UNGC se zatím neprojevil. Silný kauzální vztah se však prokázal mezi mírou 

zapojených firem a platformami CSR. Dokud zde nebyla žádná platforma, která by 

principy UNGC propagovala, firmy nebyly o této iniciativě dostatečně informované 

a neznaly podrobnější možnosti zapojení. Až aktivní činnost platformy A-CSR, jež 

UNGC propagovala a iniciovala založení Národní sítě, přiměla firmy zapojit se do 

UNGC. Samotní zástupci zapojených firem potvrdili, že o iniciativě UNGC se dozvěděli 

právě prostřednictvím A-CSR, která jim předávala podrobné informace. Co se týče 

odborových svazů, jejich názor na UNGC není negativní, nicméně se obávají, že by 

jakékoliv CSR aktivity mohly potlačit kolektivní vyjednávání, a proto se nijak nesnažily 

CSR ani UNGC propagovat. V rámci možností této práce však nemohlo být přesně 

vyhodnoceno, do jaké míry postoj odborů hrál roli při ovlivňování firem.  

Hypotéza 3: Příčinou dosavadního nízkého zapojení firem do UN Global Compact byl 

jejich vlastní nezájem o tuto iniciativu. 

Třetí hypotéza je platná. Navzdory současné podpoře UNGC vládními institucemi 

a propagování této iniciativy platformou A-CSR, některé firmy stále nemají zájem 

o zapojení. Firmy uvedly několik individuálních důvodů. Například, že jejich činnost je 

příliš specifická a zapojení do UNGC by jim nic nepřineslo, či že jejich aktivity jsou 

v souladu se základními principy UNGC, které jsou v podstatě zaneseny v zákoně, a proto 

nevidí smysl hlásit se oficiálně k této iniciativě. Ačkoliv to firmy veřejně neprezentují, 

některé velké firmy nemají o UNGC zájem, neboť preferují své vlastní CSR aktivity, 

které jim zajišťují určitou formu prestiže a PR přesně tak, jak potřebují. Naopak pokud 

by se zapojily do UNGC, nějaké jejich případné neetické jednání by mohlo být podrobeno 

větší kritice a více veřejně zviditelňováno, z čehož mohou mít firmy obavy. 
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Na základě výše zmíněných vysvětlení je patrné, že dosavadní nízké zapojení firem 

do UNGC bylo zapříčiněno více faktory, jejichž míra vlivu byla různá. Pasivita vládních 

a státních institucí v propagování CSR a mezinárodních standardů byla výrazným 

faktorem. Jako zásadní problém se ukázala absence ucelené národní CSR strategie, 

k jejímuž zformulování došlo až v roce 2014. Pokud stát neudává jasné směřování 

a nevytváří příhodné prostředí pro CSR, nelze očekávat, že firmy se budou jen tak samy 

od sebe věnovat společensky odpovědným aktivitám spojeným s širší problematikou 

udržitelného rozvoje. To samé platí v případě, pokud se neziskové organizace nezaměřují 

na propagování CSR v souvislosti s udržitelným rozvojem a nedoporučují firmám zapojit 

se do mezinárodních iniciativ. V případě České republiky se ukázalo, jak může být 

důležitá role neziskového sektoru, kdy právě díky iniciativě a aktivitě jedné 

z neziskových organizací se dostal plán na založení lokální sítě Global Compact až do 

národních strategií CSR a rozšířil se mezi aktéry podnikatelského sektoru, což je oproti 

jiným státům výjimečná záležitost. 

Podobný výzkum jako je tento by bylo zajímavé v budoucnu zopakovat, jelikož po 

delší uplynulé době by mohl být kauzální vztah mezi proměnnými více výrazný. 

S ohledem na nedávný vznik Národní sítě Global Compact lze očekávat vzrůstající zájem 

firem i neziskových organizací a dalších aktérů o tuto iniciativu. Bylo by zajímavé 

sledovat, zda mezinárodní neziskové organizace zaujmou k iniciativě UNGC nějaký 

konkrétní postoj či se případně zapojí do aktivit Národní sítě. Budoucí výzkum by se 

mohl dále zaměřit na činnost Národní sítě Global Compact a její přínos pro jednotlivé 

členy, jelikož právě činnost Národní sítě bude klíčová v přilákání dalších firem a jejich 

zájmu o zapojení. Pozornost by mohla být věnována také samotným firmám, konkrétně 

jak se liší jejich zájem o UNGC dle jejich oborového zaměření či velikosti. Tento výzkum 

by však měl smysl až při celkovém větším počtu zapojených firem. V rámci výzkumu 

v oblasti CSR by bylo přínosné zaměřit se podrobněji na vztah mezi firmami 

a jednotlivými platformami CSR, jelikož se ukázalo, že některé firmy jsou těmito 

platformami velmi ovlivňovány. 

V budoucnu se ukáže, zda trend zvyšujícího se zájmu firem a organizací o UNGC 

bude pokračovat. Nahrává tomu fakt, že vládní instituce v současnosti tuto iniciativou 

podporují a tato podpora by měla být zanesena i v oficiálních strategiích Národní politiky 

kvality a v aktualizovaném Národním akčním plánu CSR. Taktéž se očekává pozitivní 

aktivita od Národní sítě, která oficiálně nahradí dosavadní snahy A-CSR. Jejím hlavním 

úkolem bude zaujmout nové členy a zároveň poskytnou dostatečnou podporu současným 
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členům. Otázkou zůstává, jak se změní postoj firem, které jsou zapojeny v jiných 

platformách. Tyto firmy dosud nejevily o UNGC zájem a zapojení do UNGC jim často 

nebylo doporučováno. Celkově však lze vyhodnotit, že firmy v současné době mají 

informace o UNGC snadno dostupné a v případě zájmu o UNGC se mají na koho obrátit. 

Je tak na samotných firmách, respektive jejich představitelích, zda vyhodnotí členství 

v UNGC jako přínosné. Inspirací by se jim mohly stát neziskové organizace a státní 

instituce, které taktéž mají možnost zapojit se do Národní sítě Global Compact 

a  spolupracovat na rozvoji CSR a budování udržitelného rozvoje nejen v rámci České 

republiky. 
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Summary 

The UN Global Compact is an initiative that encourages companies to align their 

operations and strategies with ten universal principles in the areas of human rights, labour, 

environment, and anti-corruption. The goal of the initiative is to engage all actors from 

both business and non-business sector in dialogue and cooperation on the global and local 

level. Although the initiative is very popular in many countries around the world, mainly 

in Europe, there are only few businesses in the Czech Republic that are engaged 

in the initiative. Therefore, the aim of the thesis is to discover how particular state and 

non-governmental actors influence the participation of companies in the UN Global 

Compact, and to find out the main causes of the low engagement of companies. 

The method of process tracing is used to explore casual relations between the variables.  

Analysing activities of governmental institutions, international non-governmental 

organisations, platforms of social responsibility, trade unions, and companies in the area 

of corporate social responsibility (CSR), and their approach to the UN Global Compact, 

I discover that the low participation of companies is associated with passivity of state 

sector in CSR and the non-involvement of platforms of social responsibility 

in the UN Global Compact. First, there had been no national strategy for corporate social 

responsibility (CSR) until 2014 and governmental institutions did not include 

the UN Global Compact principles in official documents. Second, platforms of social 

responsibility had not worked with the UN Global Compact principles for a long time. 

The first platform that started to promote the principles and strive for establishing Global 

Compact Network Czech Republic was the Association of Social Responsibility in 2013. 

Due to its action, the plan for the establishment of Local Network has become part 

of the National Strategy for CSR and the companies have been informed about 

the initiative. Third, even though the UN Global Compact is currently part of the National 

Strategy for CSR and the information about the initiative is easily accessible, some 

companies prefer their own activities and participation within existing platforms of social 

responsibility. 
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Přílohy 

Příloha č. 1: Seznam lokálních sítí Global Compact v Evropě 2015 (tabulka) 

 

Country Category 
Albania Emerging 
Armenia Formal 
Austria Formal 
Azerbaijan Formal 
Belarus Formal 
Belgium Formal 
Bosnia-Herzegovina Established 
Bulgaria Formal 
Croatia Formal 
Czech Republic Formal 
France Formal 
Germany Formal 
Greece Formal 
Israel Emerging 
Italy Formal 
Kazakhstan Emerging 
Kosovo Emerging 
Latvia Emerging 
Lithuania Established 
Macedonia, The FYR Formal 
Montenegro Emerging 
Netherlands Formal 
Nordic Countries Formal 
Poland Formal 
Portugal Formal 
Romania Emerging 
Russia Formal 
Serbia Formal 
Slovenia Established 
Spain Formal 
Switzerland Formal 
Turkey Formal 
UK Formal 
Ukraine Formal 

 

 

Zdroj: https://www.unglobalcompact.org/NetworksAroundTheWorld/ 
find_a_network.html, 5. 5. 2015. 
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Příloha č. 2: Mapa lokálních sítí Global Compact ve světě (rok 2013) 

 

 

 

 

Vysvětlivky: 

Červená: Formálně ustanovené sítě 

Modrá:  Etablované sítě (ještě nezískaly formální status) 

Zelená: Vznikající sítě  

 

Zdroj: UN Global Compact (2014c). Global Compact Local Network Report 2013. 
New York: UN Global Compact Office, 5/2013 
(https://www.unglobalcompact.org/docs/publications/LN_Report_2013.pdf, 
8. 5. 2015. 
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Příloha č. 3:  Přehled ústní a písemné komunikace s jednotlivými aktéry (tabulka) 

 

Organizace Pozice respondenta Datum  

Agrofert a. s. Ředitelka divize komunikace 11. 2. 2015 

Amnesty International Tisková mluvčí 2. 3. 2015 
Asociace společenské 
odpovědnosti Ředitelka 27. 3. 2015 

Business Leaders Forum Ředitelka BLF pro Moravu 9. 2. 2015 
Českomoravská konfederace 
odborových svazů Místopředseda 17. 2. 2015 

 
Člen Odborné sekce Rady 
kvality pro CSR a udržitelný 
rozvoj 

3. 3. 2015 

Diamo s. p. Vedoucí odboru systému 
managementu organizace 27. 2. 2015 

IKEA Česká republika s. r. o. Manažer pro udržitelný 
rozvoj 10. 3. 2015 

Inpress a.s. Vedení společnosti, 
zaměření  obchod - výroba 26. 2. 2015 

 Kontaktní osoba MPO pro 
oblast CSR 4. 3. 2015 

 Odborný pracovník NIS-PK 10. 3. 2015 

Rossmann spol. s. r. o. Projektová manažerka 11. 3. 2015 

RWE Česká republika a. s. Regionální tiskový mluvčí 16. 3. 2015 

Shell Česká republika a.s. Koordinátorka pro vnější 
vztahy 4. 3. 2015 

Skupina ČEZ a.s. Expert CSR 18. 2. 2015 

 Specialistka na CSR z NIS-PK 27. 3. 2015 

Transparency International Ředitel 12. 2. 2015 

 Vladimír Špidla – člen Rady 
vlády pro udržitelný rozvoj 24. 4. 2015 
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Příloha č. 4: Informační materiály z konference k založení Národní sítě Global 
Compact Česká republika a fotodokumentace z aktu podepsání 
memoranda ke vzniku Národní sítě Global Compact Česká republika 

 

Obrázek č 1: Pozvánka na konferenci  
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Obrázek č. 2: Pozvánka na konferenci – program 
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Obrázek č. 3: Podepsání memoranda ke vzniku Národní sítě Global Compact ČR 

 

 

 

Georg Kell, ředitel UN Global Compact, a Lucie Mádlová, představitelka Národní sítě 

Global Compact Česká republika, se vyjádřily k založení Národní sítě Global Compact 

Česká republika slovy: 

"Lokální sítě jsou ideálním zprostředkovatelem globálního myšlení a lokálního 

jednání. Založení této nové sítě vysílá jasný signál, že firmy v České republice jsou 

připraveny zvýšit své odhodlání integrovat principy společenské odpovědnosti a firemní 

udržitelnosti do svých strategií, a inspirovat ostatní společnosti, aby je následovaly," 

vysvětluje Georg Kell. 

"Národní síť tuzemským firmám přináší šanci na sdílení a přenos mezinárodního 

know-how, výměnu zkušeností se světovými leadery, cenné kontakty a zisk celosvětové 

prestiže. Nefinanční reporting dle UN Global Compact je navíc kompatibilní s 

připravovanými direktivami EU a firmám tak výhledově ušetří velké množství práce," 

doplnila Lucie Mádlová. 

Zdroj: MPO (2015). Do ČR přichází Global Compact, největší CSR platforma na světě, 
2. 4. 2015 (http://www.mpo.cz/dokument157233.html, 10. 4. 2015). 

71 
 

http://www.mpo.cz/dokument157233.html


Projekt diplomové práce 

 

Univerzita Karlova 

Fakulta sociálních věd 

Institut politologických studií 

 

 

 

 

 

 

 

Přístup státních a nestátních aktérů ke globální 
iniciativě UN Global Compact – případová studie 

České republiky 
 

Projekt magisterské diplomové práce 

 

 

 

 

 

Autor práce: Ivona Krummerová 

Obor: Mezinárodní vztahy 

Vedoucí práce: Michal Parízek, M.Sc., Ph.D. 

Souhlasím s vedením diplomové práce:     

Datum: 12. 6. 2014 
72 

     
 



Téma práce 

Ve své diplomové práci se bude zabývat přístupem České republiky ke globální iniciativě 

UN Global Compact. Zaměřím se především na to, co je příčinami nízkého zapojení 

České republiky do této globální iniciativy. V práci bude analyzováno, jak vnitrostátní 

podmínky a hlavně činnost státních i nestátních aktérů ovlivňuje angažovanost korporací 

v této globální iniciativě.  

Iniciativa UN Global Compact vznikla za účelem vytvoření globální platformy pro 

soukromé společnosti, díky níž by korporace sladily své aktivity a strategie 

s univerzálními principy v oblasti lidských práv, práce, životního prostředí a 

protikorupčních opatření. Vznik této iniciativy souvisí i s rozšíření moderního konceptu 

korporátní společenské odpovědnosti vycházejícího z principu tzv. triple bottom line, dle 

kterého činnost firmy stojí na třech pilířích: ekonomické prosperitě, kvalitě životního 

prostředí a společenském kapitálu. V praxi se tak firma nezaměřuje jen na ekonomickou 

prosperitu, ale i na sociální rozvoj a ochranu životního prostředí.  

O iniciativě UN Global Compact lze hovořit jako o určité formě globálního vládnutí, 

jelikož jejím cílem je podněcovat jednotlivé aktéry globální scény (vlády, neziskový 

sektor a korporátní sektor) ke spolupráci a propagovat společně 10 základních principů. 

Unikátnost UN Global Compact spočívá v tom, že nijak nemonitoruje jednání firem a ani 

nevyužívá žádných sankčních mechanismů při porušení daných principů. Pouze vyžaduje 

pravidelné vykazování reportů a případné neaktivní členy odstraňuje ze seznamu. UN 

Global Compact je tedy jakousi platformou pro vedení dialogu mezi jednotlivými aktéry, 

v rámci níž aktéři sbírají nové znalosti a předávají si zkušenosti, které pak mohou 

uplatňovat na lokání úrovni. Za tímto účelem vznikají lokální sítě Global Compact Local 

Networks, které globální principy zabudovávají do lokálního kontextu a pomáhají hledat 

lokální řešení pro jejich realizaci. V České republice dosud nebyla lokální síť plně 

etablována. Za podpory Informačního centra OSN v Praze usiluje o propagaci UN Global 

Compact v České republice především Asociace společenské odpovědnosti (A-CSR), 

která propojuje zájmy společensky odpovědných subjektů a propaguje 10 základních 

principů UN Global Compact. 

To, do jaké míry a s jakou úspěšností se jednotlivé korporace připojují k UN Global 

Compact, se liší v závislosti na státní příslušnosti korporací. Dosavadní výsledky 

empirického výzkumu nasvědčují tomu, že vnitrostátní prostředí zahrnující aktéry, jako 

     
 



jsou vláda a občanská společnost, značně ovlivňuje míru korporací praktikujících CSR 

(Albareda – Lozano – Tencati et al. 2008) a taktéž míru korporací zapojených do 

globálních iniciativ (Bernhagen – Mitchell – Thissen-Smits 2013). Proto se ve své 

diplomové práci zaměřím na to, jakou roli hrají jednotlivý státní i nestátní aktéři v 

propagování UN Global Compact v České republice. 

 

Výběr případu 

Pro výzkum byl vybrán případ České republiky ze dvou důvodů. V porovnání s většinou 

evropských států není koncept CSR v České republice tolik rozšířen. Česká republika je 

oproti ostatním evropským státům poněkud neaktivní co se týče angažovanosti v globální 

iniciativě UN Global Compact. Již v roce 2012 fungovalo na světě 101 lokálních sítí 

Global Compact Local Networks, z toho 36 v Evropě. V České republice teprve 

v listopadu 2013 proběhl první kulatý stůl, který položil základy k vytvoření národní sítě 

UN Global Compact. Zároveň dosud chybí česká odborná literatura, která by se zabývala 

iniciativou UN Global Compact a celkových přístupem České republiky k této iniciativě. 

 

Cíl práce 

Cílem práce bude zjistit, jakou roli hrají jednotliví aktéři (vláda, občanská společnost, 

korporace) v problematice korporátní společenské odpovědnosti v České republice, a jaký 

je přístup jednotlivých aktérů k iniciativě UN Global Compact. Součástí práce bude nalézt 

odpovědi na následující otázky: 

Jaké jsou hlavní příčiny nízkého zapojení České republiky do iniciativy UN Global 

Compact? 

Jakou roli hraje vláda v propagování UN Global Compact v České republice? 

 

Metoda a konceptualizace proměnných  

Práce bude případovou studií založenou na kvalitativních datech. Důležitou součástí 

budou informace získané pomocí osobních rozhovorů s osobami z jednotlivých institucí, 

které se nějakým způsobem angažují v problematice CSR, např. Asociace společenské 

odpovědnosti, Hospodářská komora ČR, Ministerstvo průmyslu a obchodu. Dále budou 

analyzovány oficiální dokumenty státního aparátu, neziskových organizací a vybraných 

korporací. 

     
 



Závislou proměnnou je míra angažovanosti korporací v UN Global Compact v České 

republice. Nezávislé proměnné byly zvoleny na základě již provedených výzkumů, které 

naznačují, jací aktéři a jaké faktory ovlivňují zapojení firem do globální iniciativy 

a praktikování CSR. Hlavními faktory jsou aktivita vlády a aktivita občanské společnosti, 

dále pak charakter ekonomiky, demokratičnost země a celková vyspělost státu. 

1) Aktivita vlády 

Vláda může ovlivňovat formování konceptu CSR několika nástroji. Jedná se 

například o vytváření nové legislativy, vytváření vhodných daňových 

a finančních mechanismů, spolupráci s ostatními zainteresovanými aktéry 

a celkovou podporu konceptu CSR formou propagační kampaně (Albareda – 

Lozano – Tencati et al. 2008). Zároveň výzkumy naznačují, že pokud se stát 

angažuje v mnoha v mezinárodních multilaterálních organizacích, tak firmy mají 

tendenci se více zapojovat do globální iniciativy UN Global Compact (Berliner 

– Prakash 2012). 

2) Aktivita občanské společnosti 

Občanská společnost, tedy především aktivita neziskových organizací taktéž 

ovlivňuje koncept CSR. Lokální neziskové organizace většinou podporují 

praktikování CSR a snaží se například tvořit prostředníka mezi státem 

a korporacemi. Některé výzkumy došly k závěru, že ve státech s vyšší 

angažovaností neziskových organizací a odborů v iniciativě UN Global Compact 

je i vyšší angažovanost korporací v této iniciativě (Bernhagen – Mitchell – 

Thissen-Smits 2013). Na druhé straně neziskové organizace mohou vystupovat 

i proti angažovanosti korporací v globálních iniciativách jako je UN Global 

Compact.  Důvodem je obviňování korporací z využívání jména UN pro svou 

propagaci a nedodržování základních principů. Některé mezinárodní neziskové 

organizace navíc veřejně vystupují proti globálním iniciativám a označují jejich 

činnost za neadekvátní. Přístup neziskové organizace tak vytváří tlak na 

jednotlivé korporace a zároveň tím ovlivňuje názor veřejného mínění na danou 

problematiku. Proto vysoká angažovanost mezinárodních neziskových 

organizací v daném státě může vést k nižšímu zapojení korporací do globálních 

aktivit, čemuž nasvědčují i některé dosavadní výzkumy (Berliner – Prakash 

2012). 

     
 



 

3) Další faktory – demokratičnost země, charakter ekonomiky, celková vyspělost státu 

Dalšími faktory ovlivňující zapojení korporací do globálních aktivit jsou 

charakter ekonomiky a demokratičnost dané země. Dle kvantitativního výzkumu 

(Bernhagen – Mitchell – Thissen-Smits 2013) počet korporací participujících 

v UN Global Compact roste s vyšší demokratičností daného státu. Zároveň 

otevřenost ekonomiky zahraničním trhům a FDI taktéž vykazuje pozitivní vliv 

na angažovanost v globálních iniciativách. Zároveň se všeobecně předpokládá 

vyšší zapojení korporací do globálních iniciativ ve vyspělejších zemí. 

Angažovanost korporací v UN Global Compact také pozitivně ovlivňuje aktivita 

lokálních sítí, což je ale pro případ České republiky nerelevantní, jelikož zde 

taková síť ještě nebyla plně etablována. 

V případě České republiky je zjevné, že faktory jako demokratičnost země a celková 

vyspělost státu by měly vytvářet ideální prostředí pro angažovanost korporací v UN 

Global Compact. Otázkou je, jakou roli sehrává občanská společnost a především vláda 

a zda korporace vůbec mají zájem participovat na této iniciativě. 

 

Předběžná osnova práce 

Úvod 

• Vymezení tématu 

• Metodologie 

• Přehled použité literatury 

Stať 

• CSR jako globální iniciativa 

o Princip Triple Bottom Line 

o CSR jako nástroj globálního vládnutí 

o UN Global Compact 

• Přístup České republiky k UN Global Compact 

o Profil vnitrostátního prostředí ČR 

o Aktivita státního sektoru  

o Aktivita neziskových organizací  

o Aktivita korporací 

     
 



Závěr 

• Shrnutí výsledků 

• Zodpovězení výzkumných otázek 

• Zhodnocení daného problému 
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