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3



 

4

Tento průvodce je založen na definici 
pojmu společenské odpovědnosti firem 
(CSR), stanovené Evropskou komisí 

v roce 2011, kdy byla definována jako „od-
povědnost podniků za dopady jejich činnosti 
na společnost“. Dále se uvádí, že „dodržo-
vání platné legislativy a kolektivních dohod 
mezi partnery v sociálním dialogu je nutným 
předpokladem naplnění této odpovědnosti. 
 
Aby firmy mohly svou společenskou odpověd-
nost plnit, měly by mít k dispozici fungující 
postupy, jak do svých provozních činností 
integrovat zájmy sociální, environmentál-
ní, etické, lidskoprávní a zájmy zákazníků, 
a základní strategii v úzké spolupráci se za-
interesovanými stranami s cílem: 

 

•maximalizovat vytváření sdílené hodnoty 
pro své vlastníky/podílníky a pro ostatní 
zainteresované strany i celou společnost;  
 
•identifikovat možné nepříznivé dopady, 
zabraňovat jim a zmírňovat je. 

Složitost takového postupu bude záviset na 
faktorech, jako jsou velikost firmy a druh 
její činnosti. Pro většinu malých a středních 
podniků, zejména mikropodniků, pravděpo-
dobně zůstane postup založený na CSR spíše 
neformální a intuitivní.“
Celý text najdete zde.

Průvodce

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0681:FIN:EN:PDF
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1. Sada nástrojů pro poradce malých  
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Příloha Origami+

str.6

str. 9

str. 14

str. 15
str. 16
str. 19
str. 20
str. 21
str. 23
str. 24



 

6

Grafické symboly:

 Informace

 Obecné myšlenky

 Projekty

 Nástroje

 Další informace jsou k dispozici  
 v příloze (informace jsou v angličtině,  
 není-li uvedeno jinak). 

Nápověda



 

7

Naším cílem je zlepšit 
pomocí tohoto prů-
vodce kvalitu i záběr 

poradenství v oblasti CSR do-
stupného malým a středním 
evropským podnikům. Spolu 
s vývojem trhu a proměnami 
očekávání zákazníků, obchod-
ních partnerů a celé společnos-
ti se aplikace CSR postupně 
stává součástí receptu na silný 
a konkurenceschopný podnik. 

Jediný vzorec pro aplikaci CSR 
v podnicích neexistuje. Pocho-
pitelně, vždyť jedna velikost 
nikdy nemůže padnout všem. 
Každý jednotlivý podnik se 
musí zaměřit na výzvy, kterým 
čelí v souvislosti s konkrétní 

kulturou a poměry, v nichž 
existuje. Politika Evropské ko-
mise ohledně CSR má tuto di-
verzitu na zřeteli a důsledně 
se vyhýbá tomu, aby se CSR 
stala zdrojem normativního 
a zbytečného administrativní-
ho zatížení podniků. 

Tento průvodce by měl malým 
a středním podnikům umožnit 
stavět na špičkových metodách 
a pomoci evropským podnikům 
nadále upevňovat jejich pozici 
globálních lídrů v oblasti spole-
čenské odpovědnosti firem. 

Daniel Calleja 
Generální ředitelství pro podni-
ky a průmysl, Evropská komise 
(2012-2015)

Předmluva
I v sektoru malých a středních podniků postupně narůstá povědomí o společenské odpovědnosti 
firem. Je samozřejmé, že v celé Evropské unii na této místní úrovni existuje mnoho lidí s boha-
tými zkušenostmi. Z tohoto důvodu zorganizovalo Generální ředitelství EK pro podniky a prů-
mysl v červnu roku 2012 setkání, jehož se zúčastnilo na sto poradců CSR, kteří mají dlouholeté 
a hodnotné zkušenosti v poradenství o sociálních a environmentálních otázkách. Tento průvodce 
je výsledkem kolektivní spolupráce a zkušeností těchto lidí a Generální ředitelství jim nejen touto 
cestou vyslovuje vřelý dík za jejich čas a inspiraci. 

Předmluva
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Úvodní slovo

Pro řadu malých a střed-
ních podniků je spo-
lečenská odpovědnost 

zcela přirozená věc. Jde o ja-
kousi vyšší formu „slušného 
chování“, slušného k zaměst-
nancům, k zákazníkům, k pří-
rodě, k okolí. Naprostá většina 
malých firem se takto chová, 
aniž by vůbec tušily, že se vlast-
ně jedná o CSR – zkratku ani 
obsah neznají. Příkladem jsou 
právě menší firmy, kde se všich-
ni navzájem dobře znají, existu-
jí zde pevné osobní vazby, které 
tak často postrádáme u velkých 

korporací. Mnohdy jde o firmy 
rodinného typu, které jsou zá-
kazníky i obchodními partnery 
vyhledávány pro svou stabili-
tu a dobré renomé zejména 
v menších regionech. Tak proč 
tyto aktivity neutřídit a nedat 
na vědomí veřejnosti, čím se 
moje firma liší od ostatních? Že 
nám nejde jen o ceny a kvalitu, 
ale máme i vyšší, morální cíle. 
Proto se naše asociace připojila 
k iniciativě Asociace společen-
ské odpovědnosti, jejíž upřím-
nou snahou je pomoci malým 
a středním podnikům zorien-

tovat se v CSR např. vydáním 
praktické příručky nebo orga-
nizováním společných akcí.
 

Eva Svobodová 
Generální ředitelka Asociace 
malých a středních podniků 
a živnostníků ČR
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Základním rysem malých 
a středních podniků je 
často jejich intuitivní 

a neformální aplikace CSR. 
Věříme, že tento průvodce jim 
ukáže nové postupy a prak-
tiky, které pomohou rozví-
jet již existující silné stránky 
a otevřít se novým příležitos-
tem s pozitivním dopadem na 
společnost. Ačkoli je určen 
primárně poradcům, většinu 
rad lze aplikovat bez složitého 
poradenství. Stačí se jen ote-
vřít řadě nápadů, tipům a tri-
kům, které nabízí, a pochopit 
tak význam společenské od-
povědnosti v kontextu spole-
čenského očekávání. Pocho-
pit, že CSR není nic složitého 
ani nákladného a že vytvářet 
udržitelné hodnoty má smysl. 

Uvnitř průvodce vás čeká japon-
ské origami, které v sobě sym-
bolicky nese poselství v podobě 
jeho elektronické verze. Věděli 
jste, že daleko větší tradici než 
pouštění lampionů štěstí má 
pouštění svíček po vodě? Je to 
zábava, můžete to dělat kdykoli 
a postačí vám pouze papír, ča-

jová svíčka a jednoduchý foto-
grafický návod, který zde nalez-
nete. Zjistíte, jestli jste si ještě 
nezapomněli hrát, potrénujete 
schopnost koncentrace a na 
chvíli prostě vypnete a uvolníte 
svůj stres. 

Ráda bych na tomto místě také 
představila Cenu za společen-
skou odpovědnost Podnikáme 
odpovědně. Ta oceňuje malé 
a střední podnikatele a rodin-
né firmy, jejichž odpovědné 
chování pozitivně ovlivňuje 
nejen ostatní organizace, ale 
i samotné spotřebitele. Zvláštní 
kategorii v ceně tvoří také soci-
ální podniky. Cenu Podnikáme 
odpovědně letos již podruhé 
společně vyhlašují Rada kva-
lity ČR, Asociace společenské 
odpovědnosti, Asociace malých 
a středních podniků a živnost-
níků ČR a P3 – People, Planet, 
Profit. Cena inspiruje média, 
aby se nezabývala společen-
skou odpovědností jen velkých 
firem, ale prostor dávala i sil-
ným příběhům ze světa odpo-
vědného podnikání těch men-
ších, mnohdy rodinných firem 

či sociálních podniků. Více 
informací k soutěži naleznete 
na stránkách Národní politiky 
kvality.

Lucie Mádlová
Výkonná ředitelka Asociace 
společenské odpovědnosti

Předsedkyně odborné sekce  
Společenská odpovědnost a udr-
žitelný rozvoj Rady kvality ČR
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SADA NÁSTROJŮ PRO PORADCE  
MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ 

OHLEDNĚ CSR
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1. Sada nástrojů pro poradce malých a středních podniků ohledně CSR

1 Buďte kreativní   – přetvořte a přizpůsobte 
pojetí, metody a jazyk CSR pro každý jednotli-
vý podnik, ať malý, nebo střední velikosti 

Iniciativa MENT ▼  (k dispozici pouze v němčině) 
pomáhá navazovat kontakty mezi společensky odpo-

vědnými podnikateli a tradičními MSP, aby si vyměňovali 
odborné znalosti a učili se jeden od druhého.  

2Buďte otevření (03)▼  – vnímejte CSR jako pro-
měnlivý koncept a všímejte si nových příležitos-
tí, například těch, které vznikají stoupajícím 

zájmem podnikatelské sféry o lidská práva 

Evropská komise vytvořila pro MSP průvodce týkajícího 
se lidských práv ▼, aby podnikům poskytla praktické rady, 

jak naplňovat Obecné zásady OSN v oblasti podnikání a lidských 
práv (UN Guiding Principles on Business and Human Rights).  
 
Blog pro MSP vytvořený Organizací pro udržitelnost v pod-
nikání (The Network for Business Sustainability) ▼ přetváří od-
borné studie z celého světa do praktických zdrojů pro podniky. 

3Aktivně naslouchejte – vyslechněte každý 
MSP a snažte se pochopit jeho jedinečné vý-
zvy, potřeby a zájmy

„Abyste si získali respekt, buďte  
autentičtí, buďte poctiví, buďte sami 

sebou. A obhajujte své názory.“   
Odpověď profesionála na otázku, jak se stát dobrým 

poradcem CSR pro malé a střední podniky

1. SADA NÁSTROJŮ PRO PORADCE MALÝCH 
A STŘEDNÍCH PODNIKŮ OHLEDNĚ CSR

Každý podnik je jedinečný, stejně jako každý poradce. Rozvíjení a poskytování dobrého a vhodného 
poradenství v oblasti CSR vyžaduje jisté dovednosti; některé z nich jsme nastínili níže. Další informace 
o možnostech a zdrojích, jak tyto dovednosti rozvinout, jsou k dispozici zde (02)

Co znamená být 
poradcem CSR 
v evropských 

MSP?

 
Etické otázky

Pochopit vlastní  
hodnoty, hodnoty  

jednotlivých MSP a  
hodnotovou dimenzi CSR

MSP
Pochopit jejich 

potřeby, vlastnosti  
a činnosti

Poradenství 
Pochopit shromažďová-
ní faktů a informací a 

rozvinout kreativní 
řešení pro MSP

CSR
Pochopit koncept,  

sledovat změny

http://www.creative-trainer.eu/index.php?id=7&L=1
http://www.initiative-ment.de
http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/10375/attachments/1/translations/en/renditions/native
http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/10375/attachments/1/translations/en/renditions/native
http://nbs.net/
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1. Sada nástrojů pro poradce malých a středních podniků ohledně CSR

4Budujte sítě – pomáhej-
te navrhovat a vytvářet 
sítě pro konkrétní cíle 

nebo využívejte sítě existující, 
zorganizujte udržitelný model 
financování, vytvářejte příle-
žitosti pro učení a podporujte 
spolupráci mezi potenciálními 
konkurenty a zainteresovaný-
mi stranami

Síť kvadrantového učení ▼ umož-
ňuje zhruba stovce manažerů 

belgických MSP se jednou za měsíc se-
tkávat v malých skupinách a vzdělávat se 
o CSR. 

Obchodní komora ▼ (dostupné pouze 
v němčině) v německém regionu Porý-
ní-Neckar zase organizuje každý měsíc 
„CSR snídani“, kterou navštěvují pravi-
delní účastníci.

5Nalézejte řešení a pre-
zentujte jejich výhody 
– opatřete si údaje, které 

umožňují vidět CSR v širších 
souvislostech, identifikujte pří-
ležitosti pro jednotlivé MSP 
a u jednotlivých aktivit CSR 
provádějte analýzu poměru ná-
klady/přínosy, zdůrazněte ob-
chodní stranu rovnice a vysvět-
lete, jak CSR zapadá do širšího 
obchodního modelu

Sada nástrojů Eco ▼ – nabízí sadu 
praktických nástrojů užitečných pro 

poradce školící o CSR, konkrétně o mo-
nitorování a omezování ekologických do-
padů činnosti podniků a úspoře nákladů.
Průvodce sociální návratností investic ▼ 
– detailně osvětluje mnohé obtížně posti-
žitelné přínosy, které CSR vytváří navíc 
kromě těch, které lze zachytit tradičním 
poměřováním finanční efektivity.

6Buďte praktičtí– 
 poskytujte poradenství, 
které:  

» je klientovi šité na míru   
» je praktické   
» vytváří jak hodnoty obchod-
ní, tak pozitivní společenské 
a environmentální hodnoty 
» lze snadno zapojit do každo-
denních činností   
» nabízí řešení problémů 

7Buďte přizpůsobiví (04)  ▼    
je třeba vědět, jak zvládat 
složité situace a etická 

dilemata a jak řešit kompro-
misy mezi obchodními přínosy 
a společenskou odpovědností

CO ANO?
• Usmívejte se, naslouchejte a snažte se porozumět 
• Hrajte aktivní roli
• Zapomeňte na teorii 
• Buďte přesvědčiví, autentičtí, nadšení a empatičtí 
• Buďte maximálně praktičtí  
• Buďte viditelní a dosažitelní 
• Zachovávejte jasné hodnoty a morálku 
• Sdílejte své znalosti 
• Komunikujte efektivně 
• Plňte očekávání 

CO NE? 
• Nejednejte s klienty blahosklonně 
• Nechovejte se jako jediný expert na daný problém 
• Nekomplikujte věci přespříliš
• Nepředstírejte, že máte řešení, pokud je nemáte 
• Nezapomeňte, jaký úkol MSP nebo zainteresované strany mají 
• Nemluvte jen teoreticky nebo jen určitě 
• Nemluvte o něčem, čemu nerozumíte 
• Neignorujte názor svých klientů 
• Nepoužívejte přístup „jedna velikost padne všem“

Co mají a nemají poradci CSR dělat?  
(Seznam vytvořený odborníky z praxe)

http://www.belgianchambers.be/en/sustainable-entrepreneurship/quadrant--csr-platform_324.aspx
https://www.facebook.com/CSRRheinNeckar
http://ecotoolkit.eu/
http://www.neweconomics.org/publications/entry/a-guide-to-social-return-on-investment
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1. Sada nástrojů pro poradce malých a středních podniků ohledně CSR

8Buďte vyslancem 
• podporujte iniciativy, které odměňují dobré  
 chování (např. veřejné zakázky, budování  

 informovanosti zákazníků) 
 • propagujte přínosy CSR na místní nebo  
 regionální úrovni 
 • propagujte jiné druhy zapojení veřejnosti  
 s cílem podpořit MSP, aby se společenskou  
 odpovědností zabývaly

V deseti makedonských městech bylo v roce 2011 zor-
ganizováno setkání, na němž byly prezentovány lokální 

podniky – zastánci CSR.
 
V Toskánsku místní vláda poskytuje dotace a slevy na místních 
daních podnikům, které využívají poradenství s cílem imple-
mentovat strategie CSR.

Poradce v oblasti CSR popisuje způsob, jak přistupuje k podnikům, následovně:

CSR je prostá každodenní práce, nic exotického, nic obtížného, nic nákladného 
a nic vzrušujícího. Dnešní společnost a zainteresované strany zkrátka požadují 
více transparentnosti, více informací od podniků, takže i vy sami musíte začít 

dělat něco, co jste možná dříve nedělali. Začněte používat nové nástroje, nové ukazatele 
výkonu. V dnešním světě a hlavně ve světě zítřka se bez toho už neobejdete. Zvládnout se 

to dá, ušetří vám to peníze a může vám to přihrát opravdový trhák. 
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1. Sada nástrojů pro poradce malých a středních podniků ohledně CSR

9Povzbuzujte a motivujte  
• využívejte kvalifikaci jednotlivých zaměstnanců  
• buďte konkrétní a přímí, když nad CSR  

  diskutujete, sdílejte zprávy  
  o udržitelnosti nebo při uvádění příkladů  
  využívejte případové studie (05) ▼  
 • rozvíjejte své vypravěčské dovednosti –  
  i povídání o etice a společenských hodnotách  
  může být poutavé  
 • představujte příběhy odpovědných  
  podnikatelů a ukazujte, jak svoje osobní  
  hodnoty naplnili ve svém podnikání   

 • ukazujte, jak CSR může pomoci řešit  
  současné výzvy a zároveň budovat podnikání,  
  které obstojí v budoucnu   
 • demonstrujte, jak zapojení do CSR může  
  přispět k nastolení pozitivní změny ve světě 
 • upozorňujte na nutnost rovnováhy mezi  
  důrazem na společenskou odpovědnost  
  a důrazem na obchodní přínos  
 • buďte si vědomi různých motivačních  
  možností MSP a přizpůsobujte jim svůj přístup

Motivace MSP zapojit se do CSR

Obchodní hodnoty 

Osobní hodnoty 

Institucionální faktory 

Vynucená zainteresovanými 
stranami

Potřeba vytvářet hodnoty – hmotné a/nebo nehmotné

Potřeba naplňovat vlastní individuální hodnoty

Potřeba vyhovět očekáváním průmyslu, společnosti i legislativy 

Potřeba vyhovět očekáváním zainteresovaných stran 

Pramen: Porozumění sociálním požadavkům spo-
lečenské odpovědnosti a pozitivní reakce na ně  ▼

http://cordis.europa.eu/result/rcn/51008_en.html
http://cordis.europa.eu/result/rcn/51008_en.html
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CESTOVNÍ MAPA CSR 
PRO MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY
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2. Cestovní mapa CSR pro malé a střední podniky (MSP)

Strategie CSR mohou existovat v mnoha podobách, stejně jako se vyskytují různé druhy podniků. Berte 
kroky popsané níže jako odrazový můstek, jsou vám k dispozici pro další přizpůsobení a rozšíření, aby 
vyhovovaly konkrétní situaci daného MSP. 

2.1 Vývoj cestovní mapy CSR pro MSP (06) ▼

1Upozorněte na způsoby, jimiž 
podnik společenskou odpověd-
nost již plní

2Identifikujte drobné kroky 
v oblastech jako lidské zdroje, 
dodavatelské řetězce, komuni-

ta nebo životní prostředí, které pove-
dou k „rychlému zisku“, a pěstujte 
motivaci a zúčastněnost zaměstnanců

3Propojte kroky CSR s klíčový-
mi cíli a kompetencemi podni-
ku – ať se stanou normou pro 

veškeré provozní činnosti, zaveďte je 
do každodenní podnikatelské kultu-
ry a využívejte strategii CSR ke zvý-
šení konkurenceschopnosti ▼  (07)

Projekt „Responsible MED“ 
(projekt spolufinancovaný Ev-

ropskou komisí v rámci programu MED 
pro územní spolupráci) vyvíjí nástroj, 
který přispěje k rozhodování MSP 
ohledně nejlepší strategie z hlediska 
konkurenceschopnosti. 

4Stanovujte si ambicióznější 
cíle, například zvolte přístup 
životního cyklu

Výběr správného přístupu závisí 
na mnoha faktorech jako motiva-

ce, vnější podnět, tržní příležitosti atd. 
Jedním z faktorů je i současná úroveň 
implementace CSR v podniku. Tabulka 
nabízí model kategorizace ▼, aby bylo 
možné snadněji identifikovat úroveň 
implementace CSR.

Každý podnik je zvyklý 
spravovat svoje záležitos-
ti podle sebe. Jak pouká-

zal profesionál z praxe: Tohle 
musíte zjistit úplně nejdřív 

a teprve pak můžete nabízet 
postupy a nástroje. Nemáme 
možná k dispozici nespočet 

metod; důležité ale je, že víme, 
jak se dobrat podstaty podniká-
ní dané firmy a jak na základě 
toho vypracovat strategii 

její CSR.

Mnoho organizací zajišťuje 
podporu šitou na míru, nástro-

je a směrnice na místní, regionální 
i národní úrovni za minimální cenu. 
Například Agenda21Barcelona posky-
tuje poradenství, informace, osvědčené 
metody a nástroje ▼   (08) které dobře 
fungují pro MSP.

neexistuje existuje, ale je 
rozpuštěná do 
jiných funkcí 

existuje jako  
samostatná 

funkce

existuje jako 
koordinující 

funkce

Vývoj CSR v podniku
CSR CSR CSR CSR

Zvyšování zralosti podniku
Pramen: Strategická CSR 
pro MSP: Paradox, nebo 
možnost? ▼

http://responsible-med.eu/
http://ubr.universia.net/pdfs_web/UBR30010-07.pdf
http://ubr.universia.net/pdfs_web/UBR30010-07.pdf
http://ubr.universia.net/pdfs_web/UBR30010-07.pdf
http://ubr.universia.net/pdfs_web/UBR30010-07.pdf
http://ubr.universia.net/pdfs_web/UBR30010-07.pdf
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2.2 Implementace cestovní mapy CSR

1Vytvoření interního týmu se-
staveného z členů různých 
oddělení pro oblast CSR na-

pomáhá zakotvit CSR dlouhodobě. 
Pamatujte na diverzitu pracovní síly 
a vyvažujte členy podle pohlaví, věku 
a jiných možných faktorů. 

2Většina podniků již podniká 
jisté kroky, aby naplňovaly 
svou společenskou odpovědnost, 

často bez vědomé CSR strategie. Za-
pojení nástrojů pro sebehodnocení 
podniků v oblasti CSR   (09) zvyšu-
je interní zájem o výsledky podniku 
a poskytuje cenný materiál pro vývoj 
vhodného přístupu, pokud usilujeme 
o širší aplikaci CSR. 

3Přínosné může být i srovná-
ní s konkurencí co do úrovně 
aktivit CSR. Prozkoumání 

současných a budoucích předpisů 
a směrnic, očekávání a vývoje v da-
ném sektoru stejně jako mezinárod-
ních pokynů CSR   (10) může pomo-
ci dát plnění CSR do kontextu. Tyto 
strategie rovněž usnadňují identifika-
ci typických prodejních argumentů 
a oblastí zájmu.

Je důležité rozpoznat prioritní témata, kterými je nutné se zabývat podle situace 
daného podniku. Mezinárodní pokyny jako ISO 26000, Global Reporting Initiative 
(GRI) nebo Obecné zásady OSN v oblasti podnikání a lidských práv nabízejí kon-

cepty, které slouží podniku jako rukověť pro pochopení významu jeho společenské odpo-
vědnosti v kontextu společenského očekávání.

Zásadním rysem MSP je jejich intuitivní 
a neformální aplikace CSR. Pokud ale 
MSP strategii CSR zavede, může se za-
měřit na ty postupy a praktiky, které jsou 
nejefektivnější. Například pouhé sepsání 

strategií, vizí a podnikatelských záměrů 
umožňuje lepší komunikaci uvnitř firmy 
i se zákazníky a zainteresovanými strana-
mi zvyšováním důvěry a transparentnosti.

2. Cestovní mapa CSR pro malé a střední podniky (MSP)
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4Součástí formulování podnika-
telského záměru by mělo být 
vyjasnění a sepsání argumentů 

nebo zdůvodnění, proč se podnik za-
pojuje do CSR. Pro samotné podniky 
může být přínosné připravit jakýsi 
holistický podnikatelský záměr, kte-
rý nehledí pouze na obchodní pří-
nos, ale bere v úvahu i různé moti-
vační faktory.

5Dobrým postupem, jak roz-
vinout vizi podniku, která 
ozřejmuje nejpodstatnější 

cíle a záměry majitelů, manažerů 
a zaměstnanců, je ptát se na osobní 
hodnoty, příběh stojící za založením 
nebo na poslání podniku. Vize může 
následně přispět k poznání priorit 
a dlouhodobých cílů.

6Je důležité identifikovat a po-
chopit zainteresované strany ▼ 
nejdůležitější pro MSP, protože 

právě ony poskytují podstatné infor-
mace ohledně priorit, očekávání, bu-
doucího vývoje atd. a zároveň slouží 
jako prubířský kámen již vyvinutých 
přístupů k CSR.

Zapojení zaměstnanců ▼(12) do procesu je pro 
úspěšnou integraci CSR klíčové. Lze toho dosáhnout 

osvětou mezi zaměstnanci, dále tím, že budeme stavět 
na jejich znalostech a zkušenostech a zajistíme školení či 
workshopy zlepšující efektivitu práce.

Pokud se podíváme 
na obchodní plány 
a procesy optikou 

udržitelnosti (11) ▼ , zís-
káme tak nové perspektivy. 

Pomůže nám to rozvíjet 
již existující silné stránky, 
odstraňovat nedostatky 

a otevřít se příležitostem, 
které možná nebyly v minu-

losti dostatečně zváženy.

2. Cestovní mapa CSR pro malé a střední podniky (MSP)

http://www.accountability.org/images/content/5/4/542/AA1000SES%202010%20PRInt.pdf
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7Označte prioritní oblasti, sta-
novte cíle a vytvořte akční 
plán, který propojí klíčové úko-

ly s kompetencemi a umožní řídit 
zdroje. Když stanovujete cíle, mějte 
na mysli krátkodobé i ty dlouhodo-
bé. Někdy se přínosy projeví až za 
delší dobu, vždy se tedy vyplatí vypra-
covat předpokládaný časový plán.

8Poradci CSR mohou podpořit 
MSP při implementaci CSR 
tím, že jim poskytnou nástroje 

jako formáty, seznamy příslušných 
dodavatelů nebo toho, co dělat a ne-
dělat, které odpovídají na nejdůleži-

tější otázky. 

9Komunikování aktivit CSR 
může jednak demonstrovat 
ochotu MSP nést odpovědnost 

a jednak jim pomáhá sklízet výhody 
plynoucí ze zapojení do CSR (pro 
více informací viz kapitola 3.3  ▼). 

10 Měření a hodnocení po-
kroku zahrnuje nastavení 
plánovacího a kontrolní-

ho systému. Účetní MSP ▼ nejlépe 
vědí, kdo jsou jejich klienti a často 
fungují v roli interních poradců. 
Mohou přispět svými odbornými 
znalostmi při navrhování registrač-
ních a informačních systémů a vyví-
jení struktury a provozu plánovacího 
a kontrolního cyklu. 

Implementace strategie 
CSR by neměla být od-

dělována od běžných ob-
chodních postupů, ale měla 
by se stát součástí interních 

procesů. Například zařazení 
CSR do systému manage-

mentu kvality ISO 9001 nebo 
do modelu EFQM ▼ může 

podnikům umožnit seznámit 
se s nejlepšími strategiemi 
a nastavit interní postupy. 

Pravidelná kontrola 
a hodnocení aktivit 
CSR pomáhá pod-

nikům držet krok s dobou, 
přičemž se zároveň vytváří 

příležitost pro stálé zlepšová-
ní. Sebehodnocení zabraňuje 
opakování problematických 
postupů, přispívá k identifi-
kaci konkurenčních oblastí 

a podporuje MSP, aby se 
staly organizacemi, které se 

stále učí. 

Strategické myšlení 
není třeba považovat 
za zbytečnou zátěž. 

Jeho metodiky lze adaptovat 
na konkrétní situaci. Napří-
klad Průvodce CSR pro 

podniky s jednou osobou 
(A Guide for CSR for One-

-Person Enterprises) ▼ ukazu-
je, jak je možné CSR přizpů-

sobit potřebám  
mikropodniků. 

Aby motivace fungovala dlouhodobě, stanovujte cíle, které před-
stavují výzvu, ale zároveň úplně nevyčerpají. Uznání a oslava do-
sažení dílčích cílů je též významná strategie umožňující vytvořit 
soudržný tým a udržet míru zapojení na vysoké úrovni.  

2. Cestovní mapa CSR pro malé a střední podniky (MSP)

https://www.nba.nl/Documents/Publicaties-downloads/2012/NBA-brochure-DuurzaamOndernemen_ENG.pdf
http://www.efqm.org/
https://www.respact.at/epu
https://www.respact.at/epu


 

20
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3. Oblasti zaměření 

3.1 Globálně udržitelné hodnotové řetězce (13) ▼

OBCHODNÍ TIPY  
A DOPORUČENÍ (14)

1Jako dodavatelé mají podniky 
na výběr: buď jednat proaktiv-
ně, nebo se držet při zdi a pouze 

implementovat minimální požadavky, 
aby splnily požadavek kupujících. Po-
kud podnik převezme iniciativu a zin-
tenzivní aktivitu v oblasti CSR, umožní 
to podnikům splnit požadavky mnoha 
kupujících, a tedy se vyhnout dodateč-
ným nákladům v případě každého no-
vého zákazníka. 

2Jestliže MSP vstoupí do otevře-
ného a konstruktivního dialo-
gu s dodavateli, přispějí tím 

k transparentnímu, srozumitelnému 
a sdílenému přístupu ke snižování 
rizik v oblasti pracovních či environ-
mentálních norem.

3Spolupráce mezi aktéry může 
být nesmírně přínosná také při 
vytváření udržitelných hodno-

tových řetězců. Systém ISO 26000 

povzbuzuje velké společnosti, aby pod-
porovaly malé a střední organizace při 
plnění společensky odpovědných cílů.  

Projekt SUSBIZ Keňa ▼ sdružuje 
dánské a keňské firmy. Keňské 

podniky jsou podporovány při imple-
mentaci udržitelných obchodních prak-
tik a dánské společnosti mají prospěch 
z vylepšeného globálního managementu 
hodnotových řetězců.

4MSP musí být schopné vysvět-
lit své zapojení do CSR odbě-
ratelům, aby tak získaly konku-

renční výhodu. 

Projekt Transparencia ▼ ve 
Španělsku (dostupné pou-

ze v katalánštině) podporovaný jak 
katalánskou vládou, tak GRI (Global 
Reporting Initiative), spojuje nadná-
rodní společnosti s cílem pomoci MSP 
(obvykle jejich dodavatelé) na cestě od 
vývoje strategie CSR až po vydání jejich 
první zprávy o dodržování CSR.  

5Management udržitelných 
dodavatelských řetězců nabí-
zí návody, jak řešit problémy 

spolehlivosti, zvýšit efektivitu zdrojů 
v rámci dodavatelského řetězce, vyví-
jet udržitelné produkty a zapracová-
vat inovace.  

Kompas CSR ▼ je nástroj dostup-
ný online bez poplatku a může 

pomoci společnostem implementovat 
odpovědné řízení dodavatelského 
řetězce.  

Iniciativa pro etické obchodování 
(The Ethical Trading Initiative) ▼ v Nor-
sku vyvinula praktického průvodce, 
jak integrovat problematiku CSR do 
dodavatelského řetězce a nabídnout 
informaci o nástrojích a zdrojích.

V dnešním světě se sociální a environmentální otázky dostávají do popředí zájmu v globálních i lokálních hodno-
tových řetězcích. V důsledku toho se stále více evropských MSP musí vyrovnávat s očekáváními svých odběratelů 
– musí na jedné straně ukázat, že podnik bere v úvahu sociální a environmentální problematiku, a na druhé zajis-
tit, že jsou sociální a environmentální normy plněny i v rámci vlastního dodavatelského řetězce daného podniku.  

Zároveň je pro evropské podniky stále důležitější zapojovat se do mezinárodních aktivit s cílem zvýšit svou konku-
renceschopnost a urychlit inovační proces.

Současné trendy:  
vodohospodářství a odpady, 
uhlíková stopa, lidská práva, 
pracovní normy, přísnější pl-
nění předpisů na nižších úrov-
ních dodavatelského řetězce, 
transparentnost a vysledova-
telnost, řídicí systémy CSR 

http://susbizkenya.org/
http://www.transparencia.cat/
http://csrcompass.com/
http://etiskhandel.no/Guide/index.html
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3. Oblasti zaměření 

3.2 Nové obchodní modely (15)   

Trendy jako globalizace, technologické změny, zvýše-
ná konkurence, opakující se krize, kolísavé potřeby 
zákazníků a rostoucí povědomí o mezích surovinových 
zdrojů vyvíjejí nátlak na podniky, aby rozšířily svůj zá-
běr, zrychlily úroveň inovací a hledaly udržitelné ob-
chodní modely. Následkem toho se schopnost inovovat 
stává jedním z nejsilnějších rozhodujících faktorů pro 
obchodní úspěch, či selhání podnikání.  

Tradičně se o inovacích hovoří jako o nových produk-
tech, službách a postupech. Koncept inovací obchodního 
modelu jde dál a zkoumá novou oblast – základ toho, 
jak podnikání vytváří, dodává a uchovává hodnotu.  

Zapojení do inovací obchodního modelu je příležitost 
pro MSP; jejich velikost představuje výhodu – mohou 
totiž rychle přizpůsobit svou strukturu a postupy. Pět 
let probíhající studie▼  (16) (dostupná pouze v něm-
čině) doložila, že MSP, které dynamicky přizpůsobily 
svůj obchodní model vnějším podnětům, byly úspěšněj-
ší než ty, které tak neučinily. Navíc inovace obchod-
ního modelu nabízejí příležitost překlenout propast 
mezi stavem, kdy se technologické inovace provádějí, 
a stavem, kdy se stávají dostupnými pro širší skupinu 
firem. Například otázka solární energie: jelikož tato 
technologie není pro všechny podniky dosud dostup-
ná, mohou specializované firmy instalovat solární pa-
nely na střechy svých zákazníků a prodávat jim takto 
vyráběnou elektřinu. 

Projekt Udržitelná výroba prostřednictvím inovací v MSP ▼   nabízí podnikům v Pobaltí přístup k technickým a manažer-
ským inovacím s cílem zvýšit jejich konkurenceschopnost a vnímavost k otázkám životního prostředí. 

Jdi do toho (Play it Forward) ▼ je obchodní hra, která nabízí možnost rozvíjet udržitelné podnikání.  

http://www.spin-project.eu/index.php?node_id=Home;1&lang_id=1
http://www.studiospark.eu/website-2013/index5051.html?p=199
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Obchodní tipy  
a doporučení (17) ▼ 

1Obchodní model na plátně 
(The Business Model Canvas) 
je nástroj, který pomáhá pod-

nikům objasnit a prezentovat, jak vy-
tvářejí hodnotu. Přispívá k ilustraci 
potenciálních kompromisů a pomá-
há stanovit hodnotovou nabídku spo-
lečnosti. Nástroj umožňuje nalézat 
způsoby, jak věci v daném podnikání 
měnit a jak tvořit něco nového. 

2Inovace mohou podnikům půso-
bit starosti, zvláště pokud vedou 
do nejistoty. Proto je nezbytná 

důvěra, kterou lze rozvíjet transparent-
ností a inkluzí, například zapojováním 
zaměstnanců do procesu inovací.

3Jako v každém jiném procesu 
přestavby i provádění úprav 
obchodního modelu vyžaduje 

plánování a výzkum. Inspiraci lze zís-
kat zkoumáním jiných obchodních 
modelů nebo obecných konceptů 
udržitelnosti. Přitom je třeba mít na 
paměti, jak by tyto změny proměnily 
současný obchodní model podniku.  

Příkladem konceptů  
udržitelnosti jsou:  
 
• Služby místo výrobků –  
 uspokojení potřeb službami spíše  
 než fyzickým zbožím. Tento   
 koncept vznikl z úvah nad tím, jak  
 minimalizovat „nevyužitý čas“,  
 během kterého nejsou  produkty  
 v provozu, například pomocí  
 praxe tzv. sdílení aut.    
• Princip uzavřené smyčky –  
 také nazývaný o„od kolébky do 
 kolébky“ (cradle-to-cradle),  
 znamená zpětný odběr produktů  
 na konci jejich životnosti a jejich  
 využití na vytvoření buď nižší, 
 nebo vyšší verze. Například 
 nabídka služby zpětného  
 odběru stěhovacích krabic, když je  
 zákazník už nepotřebuje.  
  
• Inkluzivní podnikání a základna  
 pyramidy – vývoj produktů  
 a služeb, které splní potřeby  
 nízkopříjmových skupin.  

3. Oblasti zaměření 
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3.3 Komunikace, transparentnost a interakce   (18) ▼ 

Obchodní tipy  
a doporučení ▼  (19)

1 Mnohostranné využívání ko-
munikačních kanálů ušetří čas 
i peníze, například předáváním 

informací o CSR prostřednictvím ne-
formálních komunikačních kanálů 
jako návštěva zákazníka nebo využitím 
jedné propojené zprávy o CSR coby jedi-
ného zdroje vnější komunikace. Napří-
klad pekárna ve Španělsku jednoduše 
zveřejňuje své každodenní aktivity CSR 
na tabuli u vchodu a zákazníkům tak 
objasňuje, jaký z toho mají prospěch.  

2MSP obvykle nemívají zvlášť 
rozpracovanou komunikační 
strategii, takže si zaměstnan-

ci musejí poradit sami. Sociální sítě 
jako Twitter, Facebook nebo korpo-
rátní blogy umožňují rychlou a snad-
nou komunikaci s příležitostí zasáh-
nout širokou cílovou skupinu.

3 Analýza zainteresovaných stran 
 napomáhá rozvíjet ko munikační 
strategii, která vyhovuje potře-

bám interakce jednotlivých firem. 

4Pomoc MSP s jasnou a důvě-
ryhodnou vnější komunikací 
umožňuje zmírnit obavy z vy-

chloubání nebo takzvaného „green-
washingu“ (tj. dezinformace, kterou 
organizace šíří za účelem environ-
mentálně uvědomělé sebeprezentace). 

5Vysvětlování přínosů a popis 
důvodů stojících za zvýšenou 
poptávkou po sdílení informa-

cí zmenšuje váhavost MSP vůči vnější 
komunikaci.

•nový pohled na vlastní podnikání 
•vytvoření lépe strukturovaného  
managementu
•formulace cílů dosažitelných v budoucnosti 
•integrace osobní morálky a hodnot do 
každodenních obchodních rozhodnutí  
•osvojení jazyka udržitelnosti  
•možnost vyprávět vlastní příběh
•pocit hrdosti na výkony v oblasti CSR

•získat nabídky pro globální dodavatel-
ské řetězce  
•udržet a nalákat největší talenty 
•zlepšit přístup ke kapitálu tím, že nabíd-
nou finančním institucím a bankám důkaz  
o excelentním řízení podniku a informace 
o managementu rizik a příležitostí 

•vyhnout se konfliktům, pokud jsou  
činěna rozhodnutí týkající se zaintereso-
vaných stran  
•vybudovat důvěru s různými zaintereso-
vanými stranami 
•zapojit se do otevřených procesů  
inovace, které zlepšují míru a kvalitu ino-
vací 

Podniky zapojené do procesů 
reportingu využívající pokyny 
GRI (Global Reporting Initi-
ative) zaznamenaly následují-
cí přínosy:

Informování zainteresova-
ných stran o CSR může podni-
kům pomoci:

Zapojení zainteresovaných 
stran do oboustranné komu-
nikace může napomoci:

Podniky dnes musí disponovat rozsáhlými znalostmi o svém vlastním provozu a jeho dopadech na udržitelnost. 
Zainteresované strany očekávají transparentnost a chtějí se zapojit do oboustranného dialogu s podnikatelským 
sektorem, včetně MSP. Na jedné tento tlak vytváří nové odpovědnosti, na druhé však otevírá nové příležitosti. 

Příklady potenciálních přínosů pro MSP

3. Oblasti zaměření 
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PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE  
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26

4. Příklady dobré praxe z České republiky

Přístup ke společenské 
odpovědnosti 

Přestože už nás všichni vidí jako 
velkou firmu, my se za ni nepova-
žujeme. Nejsme firma. Jsme spo-
lečnost. Organismus fungující se 
vzájemným respektem a láskou, 
ne podle šarže, pohlaví, rasy nebo 
hierarchizace moci. Jsme lidi, 
kteří sdílejí lidské hodnoty. A čím 
větší společnost sdílející stejné 
hodnoty se sejde, tím větší může 
mít dopad na to, co se s naším svě-
tem děje. 

Proto přijímáme odpovědnost za 
to, že svět kolem nás jako velká 
společnost ovlivňujeme, a značku 
ZOOT vnímáme jako médium, kte-
ré má dennodenně větší dopad než 
televizní zprávy. Věříme, že láska, 
otevřenost a tolerance jsou jediné 
cesty k radosti ze života každého z 
nás, a tím celé naší společnosti. 

Společenskou odpovědnost – CSR 
vnímáme jako přeposílání energie 
peněz směrem, kterému věříme. 
Ale stejně tak, jako svět nespasí 
peníze, ani naše CSR by neměla 
takový dopad, kdybychom k nim 
nepřidávali ještě know-how a (me-
diální) prostor pro komunikaci. 
 
Příklady z praxe 

To, co umíme, je vyrábět a pro-
dávat oblečení. Naše nezisko-
vá platforma DOBRO. vyrábí  
a prodává oblečení a tašky ne-
ziskovým projektům, o kterých 
informujeme našimi mediálními 
kanály a ze kterých jde veškerý 
zisk danému neziskovému projek-
tu nebo organizaci. Takto vzniklé 
DOBRO. kolekce mají vždy ekolo-
gický rozměr – trika jsou zásadně 
z biobavlny a veškeré další pro-
dukty jsou vyráběné v Čechách, 
a pokud je třeba pomoci s grafic-

kým návrhem textilu, vypisujeme 
veřejné soutěže, do kterých se 
často zapojují studenti a mladí 
grafici.

Neziskové organizace, které jsme 
již v rámci DOBRA podpořili, 
zahrnují Elpidu, Centrum Para-
ple, Nový prostor, Diakonii ČCE,  
Organizaci pro pomoc uprchlí-
kům, UNHCR, Metráž, Keep it 
clean, Cestu domů, Green doors, 
Auto*Mat či Loono; také to byly 
festivaly Jeden svět a Mezipatra. 
Všechny projekty mají sociální 
nebo environmentální rozměr 
a jednotlivé neziskové organiza-
ce svým působením přispívají ke 
zkvalitňování života společnosti 
či jejích částí. Konkrétním příkla-
dem využití finanční pomoci, kte-
rá pocházela z prodeje DOBRO. 
kolekcí, bylo například zřízení 
víkendového provozu Elpida lin-
ky pro seniory či nákup několika 

ZOOT, a. s.
ZOOT je revoluční on-offline obchod s módou a designem v České 
republice, na Slovensku a v Rumunsku, který jako jediný na světě 
propojuje pestrost a svobodu výběru na internetu se zkoušením  
nového (oblečení) v reálném světě. 
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vyšetřovacích modelů ženských 
prsou, na kterých členové projek-
tu Loono školí veřejnost v samo-
vyšetření.

Jednou z dalších aktivit, které 
nesou titul „zodpovědná“, je sběr 
použitého oblečení na našich čes-
kých Výdejnách radosti. Kdokoliv 
zde může odložit kousky, které 
již nenosí, a my se postaráme  
o celý další řetězec využití staré-
ho oblečení. To nejprve putuje do 
charitativních obchůdků, nepro-
dané kousky jsou pak věnovány 
potřebným a z úplných zbytků 
se následně zpracovává netkaná 
textilie, která slouží jako materiál  
k výrobě designových obalů na 
knihy, mobily či sešity Forewear. 

Plány do budoucna 

Protože DOBRO. nikdy nevyjde  
z módy, i do budoucna se zaměří-
me na jeho další šíření a šíření celé 
jeho filozofie. Budeme dál pomá-
hat neziskovým organizacím, ale 
v rámci udržitelnosti naší pomoci 
se zaměříme především na předá-
ní byznysového a marketingového 
know-how, které jim velmi často 
chybí a které je posune mnohem 
dál než jednorázová finanční in-
jekce. V rámci udržitelnosti chce-
me prodávat víc a víc značek, které 
jsou samy o sobě „dobré“, a mno-
hem víc o nich informovat naše 
zákazníky. Zároveň máme vizi  
o platformě, která bude spo-
jovat DOBRO a RADOST ze 

života a která by neměla být 
zaměřena jen na neziskové pro-
jekty, ale na každého člověka, 
který chce svůj život žít otevřeně  
a plně. Jen tak. Protože v tom je 
koneckonců celá ZOOTí identita 
a filozofie.

4. Příklady dobré praxe z České republiky
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4. Příklady dobré praxe z České republiky

Přístup ke společenské 
odpovědnosti 

Jsme rodinná firma, která po-
stupně rostla z nuly ve Slavko-
vě u Brna až do dnešní podo-
by přední evropské společnosti  
v oboru. Naše rodina je srostlá  
s regionem, kde vyrůstaly naše 
děti, a to se přenáší i do naší fir-
my. Setkáváme se s potížemi okolo 
sebe, a protože jako podnikatelé 
jsme zvyklí problémy řešit, tak řeší-
me i to, co bychom řešit nemuseli. 
Na významu to získává tím, že po-
tom vidíme, jak věci mohou díky 
nám fungovat lépe. Vedle tohoto 
pocitu zadostiučinění jsou naše 
aktivity dobře hodnoceny i lidmi  
z našeho okolí, z nichž někteří  
v naší firmě pracují anebo budou 
chtít pracovat.

Příklady z praxe 

Zaměřujeme se především na 
podporu dětí z regionu, a to jak 
na jejich sportovní činnost, tak  
i na zájmové kroužky. Vedle 
toho jsme se aktivně zapojili do 
žhavých společenských témat, 
jako je podpora řemesel v regio-
nu. Pro děti z mateřských škol  
a prvních tříd ZŠ pravidelně 
pořádáme programy, v rámci 
kterých se zábavnou formou 
seznamují s tím, že řemeslo  
a práce rukama je velmi zajíma-
vá činnost. Za tímto účelem jsme 
zorganizovali i sérii veselých kon-
certů pro děti s názvem Řemeslo 
má zlaté dno. Během koncertu se 
děti zábavnou formou dozvědí, 
co dělá takový zedník, podlahář, 
montér nebo třeba kovář.  

Pro žáky posledních roční-
ků ZŠ pořádáme v naší firmě 
přednášky a exkurze a také 
podporujeme místní střední 
odbornou školu. Díky našim pří-
spěvkům se vylepšilo vybavení míst-
ní základní školy, mateřských škol  
i domu dětí a mládeže. 

Zajímavostí je také působení před-
sedy představenstva naší společ-
nosti jakožto prezidenta Evropské 
biketrialové unie a viceprezidenta 
celosvětové Mezinárodní biketria-
lové unie – mezinárodních spor-
tovních organizací, v rámci kte-
rých pořádáme závody na kolech  
v kategoriích dětí od 8 let až po 
kategorie dospělých. V oblasti 
mezinárodního biketrialu jsme 
uspořádali již desítky závodů 
evropských soutěží a 25 roční-
ků mistrovství světa pro děti  
a mládež. Naší hlavní motivací 

LIKO-S, a. s.
LIKO-S je mezinárodně úspěšná rodinná firma založená v roce 
1992. Jejími hlavními obory jsou výroba a montáže přestavitelných 
interiérových příček, stavby montovaných hal pro střední a menší 
firmy, zateplování a výroba svařenců, konstrukcí a technologických 
linek. Majitelé firmy většinu zisku každoročně věnují do význam-
ných investic v rámci technologií, výzkumu i vývoje  
a také vzdělávání zaměstnanců. 
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je umožnit setkávání dětí a mlá-
deže při sportovní činnosti přes 
hranice. Věříme, že tato činnost 
alespoň trochu přispěje k porozu-
mění mezi lidmi na světě. 

Snažíme se být aktivní také  
v oblasti environmentální, kde 
jsme náš firemní vývoj staveb-
ních systémů zaměřili na stavby, 
které kladou velký důraz jak na 
zdravé vnitřní prostředí, tak i na 
ekologické hospodaření s vodou  
a energiemi. V minulém roce 
jsme postavili unikátní ekologický 
objekt s názvem LIKO-Noe. Jedná 
se o zcela nové pojetí stavby admi-
nistrativní budovy, která využívá 
pouze energie získané z přírod-
ních zdrojů. Objekt samostatně 
pracuje s vodou a díky speciální 
kořenové čističce a dočištění po-
mocí mokřadové fasády nevypro-
dukuje žádnou odpadní vodu. 
Součástí objektu je také retenční 
jezero, které má sloužit jako záso-
bárna vody pro celý firemní areál. 
Stavba LIKO-Noe získala ocenění 
Zdravá kancelář a stává se novou 
inspirací v oblasti stavebnictví. Je 
inspirací pro další investory a pro-
jektanty, kterým není jedno, jak 
naše země vysychá po divokém 
rozvoji výstavby hal. 

Plány do budoucna 

V budoucnu bychom rádi pokra-
čovali v realizaci dalších inova-
tivních projektů jako LIKO-Noe 
i v organizaci zajímavých akcí 
pro mládež. Pokud by legislativa 
ještě více podporovala naši an-
gažovanost v regionu, pak se do-
mníváme, že jsme díky získaným 
obchodním zkušenostem z celého 
světa schopni efektivněji než stát-
ní správa vybudovat v okolí inova-
tivní objekty a organizovat další 
aktivity na podporu vzdělávání 
dětí a mládeže. 

4. Příklady dobré praxe z České republiky
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Přístup ke společenské 
odpovědnosti 

Firmu jsme od začátku budovali 
jako rodinnou společnost. Nejen 
že se na chodu firmy přímo podí-
lejí rodinní příslušníci, ale celko-
vý přístup společnosti k zaměst-
nancům a klientům je založen 
na těchto principech. Snažíme se 
zodpovědně působit na zaměst-
nance, a pokud se dostanou do 
potíží, maximálně jim vypomoci. 
Bohužel jsme již řešili i případy 
gamblerství, kdy jsme rodině za-
městnance pomohli po právní  
i odborné stránce. Po absolvová-
ní léčení se daný pracovník mohl 
vrátit do společnosti a již několi-
kátým rokem je opět plnohodnot-
ným členem našeho týmu. 

Nejen podnikání je základem ži-
vota naší společnosti. Podporuje-
me celou řadu lokálních aktivit, 
ať už jde o místní hasiče, fotba-
listy, nebo o rallyecrossového mi-
stra Evropy z nedalekých Katovic. 
Asi nemá význam vyjmenovávat 
všechnu podporu, kterou posky-
tujeme místním spolkům. Náš 
názor je, že pokud v dané lokalitě 
podnikáme, něco si z ní bereme. 
Ať už jsou to přírodní hodnoty, 
nebo lidský potenciál. Tento de-
ficit je zapotřebí regionu vracet. 
Podporou místních aktivit vzkvé-
tá kulturní život na vesnici a vy-
růstají následováníhodné vzory. 

Když jsme před lety zakoupili 
kvůli rozšiřování firmy sousední 
statek, stali jsme se mimo jiné ma-
jiteli památkově chráněné brány 
po místním umělci Jakubu Burso-

vi. Okamžitě jsme měli jasno, že 
této památce, která byla v té době 
v žalostném stavu, musíme vrátit 
původní vzhled. Následovala složi-
tá jednání s místním úřadem pa-
mátkové péče, kde jsme bohužel 
neobdrželi ani očekávanou morál-
ní podporu. Naopak. Odcházeli 
jsme s výhrůžkou pokut a násled-
ných postihů a s pocitem, že asi 
bude lepší, když bránu necháme 
spadnout. Nenechali jsme se ale 
odradit a po překonání úředních 
těžkostí se nám nakonec našeho 
cíle podařilo dosáhnout. Brána 
opět zdobí předslavickou náves – 
ve stavu, v jakém ji Jakub Bursa 
kdysi opouštěl. Je vstupem do mu-
zea, kde nasadila vysokou laťku, 
kterou se vystavenými exponáty  
a rekonstruovanými nemovitost-
mi snažíme udržet. 

LIVA Předslavice, spol. s r. o.
Firma LIVA Předslavice je rodinnou firmou. Zabývá se prodejem  
a servisem zemědělské techniky v oblasti jihozápadních Čech se  
zaměřením na kvalitní zemědělskou techniku z Německa, Rakous-
ka a Finska. V současné době zaměstnává 35 osob. Sídlí v jiho-
českých Předslavicích, provozuje servisní středisko v nedalekých 
Tvrzicích. Zdárně se rozbíhá provoz servisně-prodejního střediska  
v Mariánských Lázních. V Předslavicích buduje firma muzeum 
zemědělské techniky bez jakýchkoliv dotací.

4. Příklady dobré praxe z České republiky
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Podle našeho názoru je zodpo-
vědné podnikání důležité i pro 
budoucnost. Těší nás, že si této 
skutečnosti všímají i naši obchod-
ní partneři a pomalu se toto stá-
vá naší konkurenční výhodou.  
V současné době je problém s na-
cházením nových zaměstnanců. 
Obraz společnosti je proto velice 
důležitý i z tohoto hlediska: daří 
se nám získávat kolegy se stejným 
smýšlením. 

Plány do budoucna

Do budoucna bychom chtěli mi-
nimalizovat zatížení životního 
prostředí způsobené naším fun-
gováním. Máme rezervy nejen ve 
způsobu vytápění, ale i v použí-
vání ekologicky odbouratelných 
prostředků. Z tohoto důvodu ak-
tuálně testujeme nasazení tepel-
ných čerpadel a snažíme se zin-
tenzivnit při servisních pracích 

používání ekologicky šetrných 
postupů a prostředků. Vedení 
společnosti plně podporuje výše 
uvedené postupy a zasazuje se za 
jejich uvádění do praxe. 

4. Příklady dobré praxe z České republiky



 

32

 

32

Přístup ke společenské 
odpovědnosti 

Ať už má firma jakkoli úžasný pro-
dukt nebo službu, bez kvalitního 
personálu se jí nedaří. Kvalitním 
personálem myslíme takové za-
městnance, kteří dokážou vypro-
dukovat tolik hodnotných výsled-
ků, že to firmu bude posouvat 
kupředu den co den.

Už dávno jsme pochopili, že správ-
ný výběr pracovníků je pro firmu 
klíčovou záležitostí. Toto také 
vnímáme jako základní kámen 
naší společenské odpovědnosti. 
Přinášet něco, co bude druhým 
opravdu užitečné a co pomůže ne 
jen několika lidem nebo firmám, 
ale dokáže plošně přinášet úspěch 
a radost v podnikání a potažmo 
úspěch a radost jednotlivcům a je-
jich rodinám.

Naší snahou je také dát ostatním 
firmám důrazně najevo, že nezá-
leží na věku či barvě pleti, záleží 
jen na tom, jestli člověk má za 
sebou nějaké hodnotné výsledky. 
Smazáváme tak předsudky a urči-
té předpojatosti spojené s věkem, 
pohlavím nebo barvou pleti. 

Příklady z praxe

Jsme přesvědčeni, že kvalitní 
vzdělání vede k vyšší samostatnos-
ti, zodpovědnosti a následnému 
úspěchu ve všem, o co se člověk 
pokouší. Proto už deset let pod-
porujeme neziskovou organizaci, 
která přináší poměrně revoluční 
technologii v oblasti vzdělávání. 
Zbavuje děti „nálepky“ dyslexie 
nebo dysgrafie. Je jim tak umož-
něno věnovat se čemukoli, co 
chtějí, vzdělávat se plnohodnotně  
a v budoucnosti přispět svou osob-
ní produkcí společnosti.

Studentům, kteří se zajímají  
o oblast výběru personálu, nabí-
zíme možnost účastnit se námi 
pořádaných odborných přednášek 
zdarma nebo se zapojit do praxe 
a absolvovat stáž u nás nebo u na-
šich kolegů v zahraničí. Zároveň 
poskytujeme nástroje a vzdělává-
ní pro správný výběr personálu 
doučovacím centrům, školkám  
a školám prostřednictvím nezis-
kové organizace Basic. Věříme, že  
v dětech je naše budoucnost a dů-
ležitá je technologie učení stejně 
jako kvalita učitelů. Podporujeme 
všechny pobočky v rámci České re-
publiky.

Mimo to podporujeme i technic-
ké vzdělávání, které je v současné 
době tolik potřebné, ale bohužel 
nepříliš populární. Jsme partne-
rem časopisu TECH EDU, který 
se na tuto problematiku zaměřuje 
a dodává nejen školám, ale i cel-

PERFORMIA, spol. s r. o.
Společnost Performia působí v České republice od roku 2004  
a v současné době je aktivní ve více než 30 zemích světa. Jejím 
posláním je podporovat společnosti s hodnotnými produkty či služ-
bami a pomáhat jim v oblasti budování týmů. To realizuje prostřed-
nictvím přednášek, seminářů, tréninků a efektivních nástrojů, které 
činí hodnocení a výběr zaměstnanců úspěšnějším.

4. Příklady dobré praxe z České republiky
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kově společnosti lepší povědomí  
o technických oborech.

Kromě již zmíněných projektů 
jsme také podpořili darem ve for-
mě vzdělávání neziskovou organi-
zaci Greenpeace Česká republika 
a neziskovou organizaci IQ Roma 
servis (kampaň na podporu zapoje-
ní Romů do pracovního procesu). 

Snažíme se také podporovat své 
vlastní zaměstnance. Naše odmě-
ňování je vždy nastaveno tak, aby 
zohledňovalo osobní produkci 
(konkrétní výsledky) jednotlivce. 
Je to spravedlivý a motivující sys-
tém. Existuje u nás velká možnost 
se dále vzdělávat a zvyšovat svou 
kvalifikaci. Jak našimi interními 
programy, tak také prostřednic-

tvím externích dodavatelů. Každý 
rok organizujeme personální au-
dit a průzkum spokojenosti. Vní-
máme jako nutnost znát názory 
našich zaměstnanců a plánování 
jejich osobního rozvoje správně 
skloubit s potřebami společnosti. 
Jelikož jsme doposud ryze žen-
ská firma, respektujeme potřeby 
matek. Umožňujeme práci na čás-
tečný úvazek nebo jinou formu 
spolupráce, popřípadě flexibilní 
pracovní dobu i práci z domova.

Plány do budoucna

Všichni tři majitelé společnosti 
vnímají prevenci jako řešení pro 
budoucnost. Proto aktivity jako 
„Řekni drogám NE“ a „vzdělá-
vací a doučovací centra Basic“ 

jsou jasnou volbou. Pokud budou 
děti vědět, jak studovat, a budou 
schopny studovat, a navíc budou 
znát pravdu o drogách, má bu-
doucnost mnohem lepší vyhlíd-
ky. Znamená to, že se dokážou 
o sebe samy postarat, nebudou 
potřebovat tak silnou podporu 
státu, firmy získají kvalitnější  
a odpovědnější zaměstnance  
a celá společnost bude stabilnější.

4. Příklady dobré praxe z České republiky
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Přístup ke společenské 
odpovědnosti 

Uvědomujeme si, že zavedením 
principů společenské odpovědnos-
ti – CSR do společnosti můžeme 
získat dobrou pověst, posílit odpo-
vědnost vůči občanům, zlepšit vzta-
hy se zájmovými skupinami, získat 
loajálnost zaměstnanců a efektiv-
něji využívat finanční prostředky. 
Proto jsme principy CSR apliko-
vali do každodenních činností spo-
lečnosti. Navíc v roce 2015 naše 
společnost přijala 10 základních 
principů UN Global Compact a sta-
la se součástí Národní sítě Global 
Compact Česká republika. Zároveň 
se tentýž rok stala členem Asociace 
společenské odpovědnosti (A-CSR).  
V rámci těchto platforem tak 
máme možnost sdílet zkušenosti  
a získávat inspiraci pro naše aktivi-
ty v oblasti CSR.

V roce 2015 jsme se také zúčastni-
li národní soutěže „Cena za spo-
lečenskou odpovědnost - Podniká-
me odpovědně“, kde jsme zvítězili 
v kategorii malý a střední podnik. 
Zisk tak významného ocenění nás 
velice potěšil a je pro nás impul-
zem do další práce. 

Příklady z praxe

Úspěch podniku přinášejí pouze 
takoví lidé, kteří mají odborné 
znalosti, dovednosti a schopnos-
ti, ale také kladný vztah k práci,  
a ten vyplývá pouze ze spokoje-
nosti. Spokojený zaměstnanec 
vykoná mnohem více práce než 
nespokojený. Proto se snažíme  
o zaměstnance pečovat tak, aby je-
jich životy byly co nejvyváženější.

Zaměstnancům poskytujeme řadu 
finančních a nefinančních be-
nefitů uvedených v kolektivní 
smlouvě. Současně jim poskytu-
jeme další vzdělávání a zvyšování 
kvalifikace, neboť se to jeví jako 
vhodná investice do budoucna. 
Snažíme se být učící se organiza-
cí a uvědomujeme si, že odbor-
ně vzdělaní pracovníci jsou pro 
společnost obrovským přínosem, 
přidanou hodnotou, která může 
přinést konkurenční výhodu.

Jako svozová společnost odpověd-
ně nakládáme s odpady jak při 
jejich svozu, tak při jejich dal-
ším zpracování. Jsme aktivním 
členem EKO-KOM, Asekol, Elek-
trowin, Ekolamp a Ekobat. Záro-
veň dbáme na to, aby především 
naši zaměstnanci měli povědomí  
o ochraně životního prostředí. 

Technické služby Opava, s. r. o.

Technické služby Opava, s. r. o., (dále TSO) jsou obchodní společností, 
jež spravuje majetek statutárního města Opava a poskytuje práce  
i služby pro externí zákazníky a pro občany města. TSO jakožto společ-
nost zabývající se komunálními službami realizuje velmi široké portfo-
lio činností při péči o vzhled a úklid města. Ve společnosti je zaměstná-
no 245 zaměstnanců v hlavním pracovním poměru. Svými aktivitami 
společnost přispívá k dobrému jménu statutárního města Opava, 
jemuž se říká „Bílá Opava“ – města, kde je radost žít a podnikat.

4. Příklady dobré praxe z České republiky
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Pravidelně se účastníme akce 
„Den Země“, kde aktivně prezen-
tujeme činnosti v rámci naklá-
dání s odpady, vystavujeme svo-
zovou techniku, produkci třídicí 
linky, barevné nádoby na separova-
ný odpad apod. Součástí prezenta-
ce je odborný výklad zástupce TSO  
o systému sběru a separaci odpadu.

Pro školy a další zájemce pořá-
dáme exkurze separační linky na 
odpad, na níž provádíme odborný 
výklad nejen o tom, jakým způso-
bem linka funguje, ale i o celém 
systému nakládání s odpady ve 
městě. Hlavně je kladen důraz na 
informování dětí o nutnosti sepa-
rování odpadů do nádob k tomu 
určených.

V rámci investic pořizujeme tech-
nologická zařízení využívající 
obnovitelné zdroje energie, jako 
např. tepelná čerpadla pro vytá-
pění sportovní haly či ohřev vody 
pro koupaliště. Nakupujeme me-
chanismy pro úklid města šetrné 
k životnímu prostředí – vozidla 
na elektropohon či CNG. Naku-
pujeme také výrobky a materiály 
šetrné k životnímu prostředí, jako 
ekologicky šetrné barvy, výrobky z 
recyklovaných plastů a pryže apod.

Plány do budoucna

Naším cílem do budoucna je ješ-
tě kvalitněji, odpovědněji a efek-
tivněji konat službu veřejnosti, 
zejména občanům v našem městě 

žijícím, ale i jeho návštěvníkům. 
Chceme být i jakýmsi vyslancem 
a motivátorem, a proto se budeme 
snažit v rámci Sdružení komunál-
ních služeb ČR motivovat ostatní 
firmy nám obdobné, aby nás násle-
dovaly a rozvíjely své společensky 
odpovědné aktivity.

4. Příklady dobré praxe z České republiky
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ELEKTRONICKÉ ODKAZY

(01) Předmluva 

Obnovená strategie EU pro sociální odpovědnost podniků na období 2011-2014 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0681:FIN:EN:PDF

Sada nástrojů pro poradce malých a středních podniků ohledně CSR
 
(02) Příležitosti k budování schopností

Informace o korporátní udržitelnosti a školeních v Evropě  
http://www.prepare-net.com/sites/default/files/01_public_final_situation_report_csi.pdf

REAP (Responsible Entrepreneur Achievement Program – Program úspěšného odpovědného podnikatele) 
http://www.unido.org/reap.html

Ověřený manažer v oblasti společenské odpovědnosti (vytváří se)
http://www.ecqa.org/index.php?id=227

Udržitelnost a společenská odpovědnost na základě učení v MSP
http://www.isob-regensburg.net/joomla3/index.php/en/projects/international/90-socialsme

Elektronické odkazy

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sustainable-business/corporate-social-responsibility/sme/index_en.htm
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0681:FIN:EN:PDF
http://www.prepare-net.com/sites/default/files/01_public_final_situation_report_csi.pdf
http://www.unido.org/reap.html
http://www.ecqa.org/index.php?id=227
http://www.isob-regensburg.net/joomla3/index.php/en/projects/international/90-socialsme
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Elektronické odkazy

(03) Buďte otevření 

Iniciativa MENT (k dispozici jen v němčině) 
http://www.initiative-ment.de/

Síť pro udržitelnost v podnikání 
http://nbs.net/

Moje podnikání a lidská práva. Průvodce o lidských právech pro malé a střední podniky
http://ec.europa.eu/enterprise/business-and-human-rights

Budování sítí 

Kvadrantové učení 
http://www.belgianchambers.be/en/sustainable-entrepreneurship/quadrant--csr-platform_324.aspx 

Snídaně CSR pořádaná měsíčně sítí obchodní komory v německém regionu Porýní-Neckar
http://www.facebook.com/CSRRheinNeckar 

Identifikace výhod a jejich sdělování

Sada nástrojů Eco
http://ecotoolkit.eu/

Průvodce společenskou návratností investic  
http://www.neweconomics.org/publications/guide-social-return-investment

(04) Buďte přizpůsobiví 

Morální dilemata: CSR v tržní situaci 
http://www.csr-training.eu/fileadmin/downloads/EN/EN_5/EN_5_10.pdf

Systematický přehled: Rozhodování 
http://nbs.net/topic/strategy/decision-making/

http://www.initiative-ment.de/
http://nbs.net/
http://ec.europa.eu/enterprise/business-and-human-rights
http://www.belgianchambers.be/en/sustainable-entrepreneurship/quadrant--csr-platform_324.aspx
http://www.facebook.com/CSRRheinNeckar
http://ecotoolkit.eu/
http://www.neweconomics.org/publications/entry/a-guide-to-social-return-on-investment
http://www.csr-training.eu/fileadmin/downloads/EN/EN_5/EN_5_10.pdf
http://nbs.net/topic/strategy/decision-making/
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(05) Vytváření motivace – zdroje pro případové studie o MSP, které plní CSR 

Přehled různých zdrojů (v současnosti k dispozici pouze v němčině)
http://www.upj.de/Beispiele.41.0.html

Platforma Kompas CSR
http://www.boussolecsr.eu/en/index

Budoucí MSP
http://www.futuresme.eu/case-studies

InnoTrain CSR 
http://www.csr-training.eu/en/csr-training/best-practice-examples/

Odpovědné podnikání: Sbírka případů nejlepších postupů mezi MSP po celé Evropě  
http://info.worldbank.org/etools/docs/library/114199/Responsible%20Entrepreneurship%20EU%202003.pdf 

CSR Europe
http://www.csreurope.org

Porozumění sociálním požadavkům:  
http://cordis.europa.eu/result/rcn/51008_en.html

Cestovní mapa CSR pro malé a střední podniky

(06) Vývoj cestovní mapy CSR pro malé a střední podniky (MSP

Průvodce o CSR pro podniky s jednou osobou  
http://www.respact.at/epu

Elektronické odkazy

http://www.upj.de/Beispiele.41.0.html
http://www.boussolecsr.eu/en/index
http://www.futuresme.eu/case-studies
http://www.csr-training.eu/en/csr-training/best-practice-examples/
http://info.worldbank.org/etools/docs/library/114199/Responsible%20Entrepreneurship%20EU%202003.pdf
http://www.csreurope.org/
cordis.europa.eu/result/rcn/51008_en.html
http://www.respact.at/epu
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Cesta k lepšímu podnikání  
http://www.fsb.org.uk/policy/assets/Better%20Business%20Journey.pdf 

Společensky odpovědné malé a střední podniky (MSP): Průvodce po integraci společenské odpovědnosti do hlavní 
podnikatelské činnosti 
http://www.undp.ro/libraries/projects/CSR/Socially%20Responsible%20Small%20and%20Medium%20Enter-
prises%20%28SMEs%29%20-%20Guide%20on%20Integrating%20Social%20Responsibility%20Into%20Core%2-
0Business.pdf

Společenská odpovědnost firem: Průvodce implementací pro kanadské podnikatele 
https://www.ic.gc.ca/eic/site/csr-rse.nsf/eng/h_rs00599.html

Příručka pro implementátory systému ISO 26000
http://www.ecologia.org/isosr/ISO26000Handbook.pdf

Společenská odpovědnost firem – CSR pro účetní MSP
http://www.nba.nl/Documents/Publicaties-downloads/2012/NBA-brochure-DuurzaamOndernemen_ENG.pdf

Environmentální aspekty udržitelnosti: MSP a role účetních  
http://www.accaglobal.com/content/dam/acca/global/PDF-technical/small-business/rr-128-001.pdf

CSR – Průvodce vyjednavače 
https://www.prospect.org.uk/library/documents/200800190_corporate_social_responsibility

(07) Konkurenceschopnost

Odpovědný MED
http://responsible-med.eu/

Strategická CSR pro MSP: Paradox, nebo možnost? 
http://ubr.universia.net/pdfs_web/UBR30010-07.pdf

Elektronické odkazy

http://www.fsb.org.uk/policy/assets/Better%20Business%20Journey.pdf
http://www.undp.ro/libraries/projects/CSR/Socially%20Responsible%20Small%20and%20Medium%20Enterprises%20%28SMEs%29%20-%20Guide%20on%20Integrating%20Social%20Responsibility%20Into%20Core%20Business.pdf
http://www.undp.ro/libraries/projects/CSR/Socially%20Responsible%20Small%20and%20Medium%20Enterprises%20%28SMEs%29%20-%20Guide%20on%20Integrating%20Social%20Responsibility%20Into%20Core%20Business.pdf
http://www.undp.ro/libraries/projects/CSR/Socially%20Responsible%20Small%20and%20Medium%20Enterprises%20%28SMEs%29%20-%20Guide%20on%20Integrating%20Social%20Responsibility%20Into%20Core%20Business.pdf
https://www.ic.gc.ca/eic/site/csr-rse.nsf/eng/h_rs00599.html
http://www.ecologia.org/isosr/ISO26000Handbook.pdf
https://www.nba.nl/Documents/Publicaties-downloads/2012/NBA-brochure-DuurzaamOndernemen_ENG.pdf
http://www.accaglobal.com/content/dam/acca/global/PDF-technical/small-business/rr-128-001.pdf
https://www.prospect.org.uk/library/documents/200800190_corporate_social_responsibility
http://responsible-med.eu/
http://ubr.universia.net/pdfs_web/UBR30010-07.pdf


 

40

(08) Nástroje integrace CSR pro MSP

Projekt budoucích MSP  
http://www.futuresme.eu

InnoTrain CSR
http://www.csr-training.eu/en/home/

CSR/MSP – Podpora společenské odpovědnosti v malých a středních podnicích 
http://www.frareg.com/CSR/en/home_en.htm

Projekt Sigma 
http://www.projectsigma.co.uk/Toolkit/default.asp

Sada nástrojů CSR Evropa
http://www.csreurope.org/searchtools

Evropská nadace pro management kvality 
http://www.efqm.org/

Zainteresovaní partneři a osoby 

Norma zapojení AA 1000 zainteresovaných partnerů a osob
http://www.accountability.org/standards/aa1000ses/index.html

(09) Sebehodnoticí nástroje pro MSP v oblasti CSR

Příručka sebehodnocení pro velké společnosti v oblasti CSR  
http://www.spcc.pl/images/file/Forums_Workhops/CSR_Self_assesment_UNDP.pdf

ISO 26000, odhad
http://www.26k-estimation.com/

Elektronické odkazy

http://www.futuresme.eu/
http://www.csr-training.eu/en/home/
http://www.frareg.com/CSR/en/home_en.htm
http://www.projectsigma.co.uk/Toolkit/default.asp
http://www.csreurope.org/searchtools
http://www.efqm.org/
http://www.accountability.org/standards/aa1000ses/index.html
http://www.spcc.pl/images/file/Forums_Workhops/CSR_Self_assesment_UNDP.pdf
http://www.26k-estimation.com/
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(10) Mezinárodní pokyny ohledně CSR nahlížené z perspektivy MSP  

ISO 26000
http://www.iso.org/iso/home/standards/iso26000.
htm

Prohlášení ILO o základních principech a právech v práci  
http://www.ilo.org/declaration/lang--en/index.html

Prohlášení tripartity o principech týkajících se mnoho-
národnostních podniků a sociální politiky  
http://www.ilo.org/empent/Publications/
WCMS_094386/lang--en/index.htm

Pokyny iniciativy Global Reporting Initiative 
https://www.globalreporting.org

Global Compact 
www.unglobalcompact.org

NORMAPME Průvodce uživatele pro evropské MSP 
ohledně systému ISO 26000
http://www.26k-estimation.com/html/sme_user_gui-
de_by_normapme.html

ILO provozuje helpdesk  
http://www.ilo.org/empent/areas/business-helpdesk/
lang--en/index.htm ,  
který zajišťuje snadný přístup k informacím a asistenci 
týkající se oblastí, kde fungují mezinárodní pracovní
normy, které jsou přímo závazné pro podniky

Iniciativa Global Reporting Initiative
https://www.globalreporting.org/resourcelibrary/
Ready-to-Report-SME-booklet-online.pdf 
nabízí informace o zdrojích a iniciativách vytvořených 
na podporu MSP 

Global Compact – MSP na své cestě ke globální odpovědnosti 
http://um.dk/en/~/media/UM/English-site/Docu-
ments/Danida/Activities/Business/DB%20Partner-
ships/IPD/Publications/Global%20Compact.ashx 
Praktický průvodce UN Global Compact pro malé a 
střední podniky 
http://www.spolecenskaodpovednostfirem.cz/wp-con-
tent/uploads/2014/09/acsr_prirucka-UN-GC_po-saz-
b%C4%9B.pdf 

Mezinárodní pokyny Z perspektivy MSP

Elektronické odkazy

http://www.iso.org/iso/home/standards/iso26000.htm
http://www.iso.org/iso/home/standards/iso26000.htm
http://www.ilo.org/declaration/lang--en/index.html
http://www.ilo.org/empent/Publications/WCMS_094386/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/empent/Publications/WCMS_094386/lang--en/index.htm
https://www.globalreporting.org
https://www.unglobalcompact.org/
http://www.26k-estimation.com/html/sme_user_guide_by_normapme.html
http://www.26k-estimation.com/html/sme_user_guide_by_normapme.html
http://www.ilo.org/empent/areas/business-helpdesk/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/empent/areas/business-helpdesk/lang--en/index.htm
https://www.globalreporting.org/resourcelibrary/Ready-to-Report-SME-booklet-online.pdf
https://www.globalreporting.org/resourcelibrary/Ready-to-Report-SME-booklet-online.pdf
http://um.dk/en/~/media/UM/English-site/Documents/Danida/Activities/Business/DB%20Partnerships/IPD/Publications/Global%20Compact.ashx
http://um.dk/en/~/media/UM/English-site/Documents/Danida/Activities/Business/DB%20Partnerships/IPD/Publications/Global%20Compact.ashx
http://um.dk/en/~/media/UM/English-site/Documents/Danida/Activities/Business/DB%20Partnerships/IPD/Publications/Global%20Compact.ashx
http://www.spolecenskaodpovednostfirem.cz/wp-content/uploads/2014/09/acsr_prirucka-UN-GC_po-sazb%C4%9B.pdf
http://www.spolecenskaodpovednostfirem.cz/wp-content/uploads/2014/09/acsr_prirucka-UN-GC_po-sazb%C4%9B.pdf
http://www.spolecenskaodpovednostfirem.cz/wp-content/uploads/2014/09/acsr_prirucka-UN-GC_po-sazb%C4%9B.pdf
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Obecné zásady OSN v oblasti podnikání a lidských práv
http://www.ohchr.org/Documents/Publications/
GuidingPrinciplesBusinessHR_EN.pdf

Obecné zásady OECD pro nadnárodní společnosti 
http://www.oecd.org/daf/inv/mne/

Obchodní principy pro potírání úplatkářství
http://www.transparency.org/whatwedo/tools/busi-
ness_principles_for_countering_bribery

Moje podnikání a lidská práva. Průvodce lidskými právy 
pro malé a střední podniky
http://ec.europa.eu/enterprise/business-and-human-rights

V současnosti není k dispozici žádný průvodce MSP, ale 
pokyny se vztahují na mezinárodně činné MSP

Vydání pro malé a střední podniky
https://www.transparency.org/whatwedo/tools/busi-
ness_principles_for_countering_bribery_sme_editi-
on/1/

Mezinárodní pokyny z perspektivy MSP

Optika udržitelnosti a strategie

(11) Hart, Stuart 2005: Capitalism at the Crossroads: The Unlimited Business Opportunities in Solving the World’s Most 
Difficult Problems. 
Upper Saddle River, N.J.: Wharton School Creating a Culture of Sustainability – Stuart Hart  
http://www.youtube.com/watch?v=DEHCJKeNnA8

(12) Zapojení zaměstnanců 

Lidské zdroje a udržitelnost 
http://www.ic.gc.ca/eic/site/csr-rse.nsf/eng/h_rs00552.html

Podpora zaměstnanců při omezování uhlíkových emisí
http://www.carbontrust.com/resources/tools/empower
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http://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_EN.pdf
http://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_EN.pdf
http://www.transparency.org/whatwedo/tools/business_principles_for_countering_bribery
http://www.transparency.org/whatwedo/tools/business_principles_for_countering_bribery
http://ec.europa.eu/enterprise/business-and-human-rights
https://www.transparency.org/whatwedo/tools/business_principles_for_countering_bribery_sme_edition/1
https://www.transparency.org/whatwedo/tools/business_principles_for_countering_bribery_sme_edition/1
https://www.transparency.org/whatwedo/tools/business_principles_for_countering_bribery_sme_edition/1
http://www.youtube.com/watch?v=DEHCJKeNnA8
http://www.ic.gc.ca/eic/site/csr-rse.nsf/eng/h_rs00552.html
http://www.carbontrust.com/resources/tools/empower
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(13) Globální udržitelné hodnotové řetězce

Pozadí 

Malý, chytrý a udržitelný: Zkušenosti s reportingem MSP v globálních dodavatelských řetězcích 
https://www.globalreporting.org/resourcelibrary/Small-Smart-Sustainable.pdf

Přimějte osobní normy pracovat pro vás
http://www.unido.org/index.php?id=1001204

(14) Tipy a doporučení

Transparencia (k dispozici pouze ve španělštině)
http://www.transparencia.cat/

SUSBIZ Keňa
http://susbizkenya.org/

Program transparentního podnikání
https://www.globalreporting.org/services/preparation/Business_Transparency_Program/Pages/default.aspx

Webové stránky udržitelných dodavatelských řetězců 
http://supply-chain.unglobalcompact.org/site/about/

Iniciativa pro soulad mezi podnikáním a udržitelností BSCI 
http://www.bsci-intl.org/

Kompas CSR
http://csrcompass.com/

Sedex
http://www.sedexglobal.com/

Iniciativa pro etické obchodování  
http://etiskhandel.no/Guide/index.html

Elektronické odkazy

https://www.globalreporting.org/resourcelibrary/Small-Smart-Sustainable.pdf
http://www.unido.org/index.php?id=1001204
http://www.transparencia.cat/
http://susbizkenya.org/
https://www.globalreporting.org/services/preparation/Business_Transparency_Program/Pages/default.aspx
http://supply-chain.unglobalcompact.org/site/about/
http://www.bsci-intl.org/
http://csrcompass.com/
http://www.sedexglobal.com/
http://etiskhandel.no/Guide/index.html
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(15) Nové obchodní modely

Pozadí 

Modely udržitelného podnikání:  
Čas na inovaci  http://www.bsr.org/reports/BSR_Insight_Sustainable_Business_Models_11_03_09.pdf

Podpora modelů inovativního podnikání s pozitivními dopady na životní prostředí
http://ec.europa.eu/environment/enveco/innovation_technology/pdf/nbm_report.pdf

Obchodní modely pro udržitelnost
http://de.slideshare.net/gavindjharper/business-models-for-sustainability-5187089

(16) Achtenhagen, Leona; Brunnige, Olof 2011: Dynamische Geschäftsmodellanpassung zur Sicherung der unter-
nehmerischen Nachhaltigkeit. In: Meyer, Jörn-Axel (Hrsg.): Nachhaltigkeit in kleinen und mittleren Unternehmen. 
Köln-Lohmar: Josef Eul Verlag.

(17) Tipy a doporučení

Obchodní model na plátně (Business Model Canvas)
http://www.businessmodelgeneration.com/canvas

Obchodní model na plátně (Business Model Canvas) vysvětlený na YouTube
http://www.youtube.com/watch?v=QoAOzMTLP5s&sns=em
 
Udržitelná výroba pomocí inovací v MSP
http://www.spin-project.eu/index.php?node_id=Home;1&lang_id=1

Springwise.com – To nejdůležitější pro ideje v podnikání
http://www.springwise.com/

Elektronické odkazy

http://www.bsr.org/reports/BSR_Insight_Sustainable_Business_Models_11_03_09.pdf
http://ec.europa.eu/environment/enveco/innovation_technology/pdf/nbm_report.pdf
http://de.slideshare.net/gavindjharper/business-models-for-sustainability-5187089
http://www.businessmodelgeneration.com/canvas
http://www.youtube.com/watch?v=QoAOzMTLP5s&sns=em
http://www.spin-project.eu/index.php?node_id=Home;1&lang_id=1
http://www.springwise.com/
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(18) Komunikace, transparentnost a interakce

Pozadí

Transparentní ekonomika
https://www.globalreporting.org/resourcelibrary/Explorations_TheTransparentEconomy.pdf

Porozumění greenwashingu a jeho zamezení: Průvodce podnikatele
http://www.bsr.org/reports/Understanding%20_Preventing_Greenwash.pdf

(19) Tipy a doporučení

SIGMA Marketingový průvodce udržitelností  
http://www.projectsigma.co.uk/Toolkit/SIGMASustainabilityMarketing.pdf

Průvodce komunikací o CSR 
http://www.morethanamarket.cn/images/pdfs/Communicate/A_Guide_to_Communicate.pdf

Sada nástrojů pro sociální média – jak malé a střední podniky mohou ze sociálních médií vytěžit maximum (průvodce)
http://de.slideshare.net/DellSMB/dell-smb-socialmediatoolkit

Podnikání v malém – velký závazek: Trendy a osvědčené metody využívání sociálních médií při vyprávění konkrétní-
ho příběhu CSR 
http://issuu.com/georgetowncsic/docs/csic_csr?goback=%2Egde_4049731_member_118346009

Reporting o korporátní udržitelnosti 
http://www.reportingcsr.org/smes-p-167.html

Elektronické odkazy

https://www.globalreporting.org/resourcelibrary/Explorations_TheTransparentEconomy.pdf
http://www.bsr.org/reports/Understanding%20_Preventing_Greenwash.pdf
http://www.projectsigma.co.uk/Toolkit/SIGMASustainabilityMarketing.pdf
http://www.morethanamarket.cn/images/pdfs/Communicate/A_Guide_to_Communicate.pdf
http://de.slideshare.net/DellSMB/dell-smb-socialmediatoolkit
http://issuu.com/georgetowncsic/docs/csic_csr?goback=%2Egde_4049731_member_118346009
http://www.reportingcsr.org/smes-p-167.html
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Poskládejte si japonské origami, které v sobě symbolicky nese poselství v podobě 
elektronické verze příručky. Pusťte loďku pro ty, které máte rádi. Složíte, dáte 
dovnitř svíčku, zapálíte a s myšlenkou na Vaše drahé pak pustíte. Tradice pouště-
ní loďek má tisíciletou tradici. Nebo složenou loďku s odkazem někomu věnujte 
a pošlete poselství společenské odpovědnosti dále. Skládání je zábava, můžete to 
dělat kdykoli a postačí vám pouze papír, čajová svíčka a jednoduchý fotografický 
návod, který zde naleznete. Zjistíte, jestli jste si ještě nezapomněli hrát, potrénujete 

schopnost koncentrace a na chvíli prostě vypnete a uvolníte svůj stres.

SLOŽTE SI ORIGAMI LOĎKU

Origami
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každý může dělat krásně věci
origamica.cz
facebook.com/toslozim



 

48 Origamica design © 2014

www.npj.cz/tipypromsp
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