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Úvod 

Cílem tohoto textového materiálu je stručně popsat vymezení 3 pilířů CSR ve třech 
základních částech: 

1) Krátký exkurz do problematiky CSR v ČR a ve světě. 
2) Srovnání obsahu 3 pilířů CSR v relevantních dokumentech platných v ČR vč. začlenění 

konceptu CSR do stávajících norem. Přehled ocenění vztahujících se k problematice CSR 
v ČR. 

3) Sociální pilíř CSR a zaměstnávání OZP  

Tento textový materiál bude samostatným vstupem do KA 7, v rámci které vznikne 
projektový výstup „Sociální pilíř CSR v praxi“. Je nutno zdůraznit, že všechny projektové 
aktivity a produkty jsou vytvářeny v kontextu jejich využitelnosti pro podporu zaměstnávání 
OZP na volném trhu práce. 
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1. Krátký exkurz do problematiky CSR v ČR a ve světě vč. základní 
terminologie pro oblast CSR 

1.1.  Vymezení konceptu CSR 

Společenská odpovědnost není jen firemní filantropií či širším záběrem firmy v public 
relations. Je postavena na třech vzájemně provázaných pilířích – ekonomickém, 
environmentálním a společenském (sociálním). Optimální je využití a vzájemné provázání 
všech tří oblastí. 

Koncept CSR je založen na dobrovolnosti a nemá striktně vymezené hranice. Dává tak 
prostor široké diskusi i velmi širokému chápání a interpretaci těchto principů jednotlivými 
zájmovými skupinami.  

Existuje celá řada definic a přístupů k vymezení CSR. 

Většina z nich požaduje po organizaci, aby se chovala společensky zodpovědně 
k zaměstnancům, zákazníkům, dodavatelům, místním komunitám, životnímu prostředí. 
Přitom ale je třeba si uvědomit, že primárním cílem podnikání zůstává tvorba zisku pro 
vlastníky. Proto i aktivity spojené se sociálně zodpovědným chováním se musí organizaci 
vyplatit. 

V současnosti je už zřejmé, že odpovědné a etické chování ovlivňuje postavení organizací 
na trhu, jejich schopnost konkurence a v neposlední řadě i zisk. 

CSR (Společenská odpovědnost firem) je tedy koncept dobrovolné angažovanosti 
firmy při zvažování sociálních a ekologických otázek. Jinými slovy, společenská 
odpovědnost firem je dobrovolná snaha zapojit sebe i své stakeholdery do aktivit příznivě 
působících na životní prostředí, zaměstnance i zákazníky.  

CSR je v zásadě způsob podnikání - a při správné aplikaci může být prostředkem pro rozvoj 
podnikání a získání konkurenční výhody. 

K zamyšlení: 

Žádná definice ani poučka nemůže nahradit vnitřní přesvědčení a rozhodnutí formy 
o pozitivním vlivu rozvíjení CSR na její tržní pozici.  

CSR vychází z relevantních zákonných norem, ale jde nad jejich rámec formou dobrovolné 
angažovanosti. Aplikace základních principů CSR v organizaci může být zakotvena 
v kolektivní smlouvě (pokud organizace takovou uzavírá), ale může být realizována i mimo, 
či nad její rámec. 

 CSR zahrnuje řadu činností, které mohou být rozděleny do 9 oblasti: 

Řízení vizí a hodnot 

 Etika dobrého managementu 

 Politika CSR, postupy a pokyny 

 Společenská odpovědnost 

Komunikace 

 Proč? - Cíle 

 Co? - Jaké CSR aktivity 

 Kdy? - Příležitosti 

 Kdo? – Stakeholdeři - Zainteresované strany 

 Kde? - Media 
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Dialog se stakeholdery (zainteresovanými stranami) 

 Kdo jsou? 

 Dialog, forma a intenzita začlenění 

 Komunikace 

Aktivity zaměstnanců 

 Prevence 

 Udržení a motivace 

 Integrace  

Inovace CSR 

 Nové procesy 

 Nové produkty 

 CSR modely profilu podniku 

Aktivity zákazníků  

 Jejich požadavky a dialog se zákazníky 

 Štítky výrobku  - etikety 

Aktivity ekologické  

 Prevence znečištění  

 Minimalizace odpadů 

 Snížení energie, vody, materiálů apod. 

Komunitní aktivity 

 Podpora komunity, udržitelného rozvoje místa, regionu 

 Příspěvek a sponzorství 

 Partnerství 

Aktivity dodavatelské  

 Hodnocení rizik 

 Pokyny 

 Kodex chování 

 Spolupráce 

CSR dodá podnikání nejvyšší hodnotu, pokud doplňuje hlavní činnosti podniku, a když se 
společenská angažovanost stane nedílnou součástí podniku a jeho procesů. Strategie CSR 
je o výběru aktivit CSR, které odpovídají konkrétnímu podnikání a odráží jeho hodnoty 
a výzvy. Jsou v synergii s obchodní strategií. 

Lze si vybrat defenzivní nebo ofenzivní přístup k CSR, nebo lze zvolit kombinaci obou. 
Na obrázku níže jsou zobrazeny defenzivní a ofenzivní přístupy k faktorům týkajících se 
podnikání, odvětví a společnosti. Defenzivní přístup je založen na reagování na trend, 
zatímco ofenzivní přístup je o vytváření trendu. To znamená, že nebudete pouze reagovat na 
zákonné požadavky, zásady odvětví a požadavky svých obchodních partnerů, ale budete mít 
i pro-aktivní přístup k novým právním předpisům; odlišíte se od ostatních firem v odvětví tím, 
že převezmete vedení a zapojíte se do dialogu s vašimi zúčastněnými stranami. 

Ofenzivní přístup může nabídnout konkurenční výhodu v podobě vylepšení firemního image, 
vzrůstající volnosti a lepší možnosti pro získávání a udržení kvalifikovaných zaměstnanců. 

V zásadě se koncept CSR se opírá o tzv. tři pilíře – ekonomický, sociální a environmentální. 
Tyto tři pilíře korespondují s třemi charakteristikami, tzv. triple-bottom-line, neboli třemi „Pé“: 

 Profit – zisk (ekonomická oblast) 

 People – lidé (sociální oblast) 

 Planet – planeta (environmentální oblast) 
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Tento projekt je zaměřen na sociální oblast, proto se nadále věnujeme zejména jí. 

 

K zapamatování: 
V oblasti sociálního pilíře by se organizace měla zejména věnovat: 

 dodržování rovných příležitostí (pohlaví, etnické minority, zdravotně postižení 
a starší lidé);  

 zdraví a bezpečnosti svých zaměstnanců; 

 péči o vzdělání a rekvalifikaci zaměstnanců; 

 zaměstnávání lidí se zhoršenou pozicí na trhu práce vč. vytváření vhodných 
podmínek pro jejich uplatnění; 

 firemní filantropii, sponzorství a dobrovolnictví; 

 vyváženosti pracovního a osobního života zaměstnanců (work-life balance); 

 rozmanitosti na pracovišti (etnické minority, handicapovaní a starší lidé); 

 zajištění rekvalifikace propouštěných zaměstnanců pro jejich další uplatnění; 

 naslouchání a dialogu se zainteresovanými partnery a osobami (stakeholdery). 

1.2. Koncept CSR v ČR 

Koncept CSR není v ČR zcela nový, jeho praktickou aplikaci můžeme nalézt především 
u českých „dcer“ nadnárodních „matek“. Střední a malé organizace v aplikaci tohoto 
konceptu zaostávají za těmi velkými, které již koncept CSR vnímají jako budování 
konkurenční výhody ve vztahu k zákazníkům, zaměstnancům, regionům, médiím atd. Oproti 
tomu malé a střední firmy často neberou tento koncept jako plnohodnotný princip podnikání, 
čímž zvyšují riziko neudržitelnosti rozvoje se všemi negativními důsledky z toho 
vyplývajícími. Sektor malých a středních firem je specifický tím, že maximalizace zisku je 
mnohdy nadřazená společensky zodpovědnému chování. Často hraje roli i nedostatečná 
kapacita managementu pro takové aktivity (vlivem minimalizace nákladů). 

Na českém (ale i evropském) trhu již existuje několik příruček o CSR, které mají především 
informační charakter (www.csr-online.cz, www.csreurope.org). Chybí praktický manuál 
implementace CSR, který by organizaci provedl celým procesem zavádění CSR do praxe 
krok za krokem s prokazatelně dosažitelnými a měřitelnými milníky, efekty a riziky 
vyplývajícími z jednotlivých kroků, a to včetně manuálu pro zavádění sociálního pilíře CSR. 
Hybnou silou pro rozvoj dalších pilířů (ekonomického a environmentálního) je totiž sociální 
pilíř konceptu CSR. Právě takto prakticky zaměřený manuál bude výstupem tohoto projektu. 

 

K zamyšlení: 

Potenciál sociálního pilíře CSR je pro běžné firmy nejdostupnější – přesto zatím 
nejméně využívanou oblastí u většiny podnikatelů. Příčinou je nejen způsob myšlení 
podnikatelů, ale také absence návodu a příkladů, které by tento stav dokázaly změnit. 

 

Z výše uvedeného stavu vyplývá, že koncept CSR je v ČR dosud vnímán jako pouhý 
marketingový nástroj „podpory prodeje“ produktů a služeb organizací soukromého sektoru. 
Přitom ale strategie pro budoucí koncepci CSR v sobě snoubí zájmy soukromého i veřejného 
sektoru, takže se může stát udržitelnou a trvalou hodnotou pro zvyšování kvality i množství 
nabízených služeb a produktů občanům, jejichž nároky stále rostou. 

Vizí moderního konceptu CSR je zvýšit podíl privátních firem, organizací územní veřejné 
správy a neziskových organizací, které přijímají dobrovolně odpovědnost nad rámec 
zákonných požadavků formou CSR konceptu na podporu zvyšování kvality a efektivity 
poskytování veřejných služeb. 

http://www.csr-online.cz/
http://www.csreurope.org/
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Hlavním cílem nového konceptu sociálního pilíře CSR (dále jen SP CSR) by mělo být 
vytvoření know-how s tímto obsahem: 

 začlenění konceptu sociálního pilíře CSR do strategie organizace v soukromém 
i veřejném sektoru v ČR; 

 začlenění principů SP CSR do každodenních cílů a aktivit organizací a jejich 
zaměstnanců;  

 měření efektivity vynaložených prostředků do SP CSR (měřitelné parametry). 
 
Přes výše uvedené výhrady se CSR a obecně udržitelné podnikání postupně stává i v ČR 
standardní součástí agendy firem a podniků. Zejména za poslední tři roky se podle 
dostupných průzkumů a projektů začala firemní odpovědnost postupně rozšiřovat na 
všechny klíčové oblasti, jako je odpovědný vztah k zaměstnancům, životní prostředí a nové 
technologie a úspory, podpora komunit a neziskových organizací, odpovědnost 
v dodavatelsko-odběratelských vztazích a další. Řada firem se také již na centrální či 
regionální úrovni zapojuje do rozvoje této oblasti, například formou členství v různých 
oborových sdruženích. 
Česká republika zatím oficiální společnou vizi a priority pro tuto oblast nemá. Nicméně nová 
iniciativa Evropské komise v oblasti CSR přinese do budoucna i tlak na Českou republiku, 
aby se problematikou zabývala. Firmy od státu čekají, že se zaměří na propagaci 
odpovědného podnikání jako běžné praxe firem. Podle valné většiny podniků by si otázku 
odpovědného a udržitelného podnikání měly řešit samy firmy, například formou 
samoregulace a dobrovolně přijatých standardů v rámci střešních či oborových asociací. Jde 
o bytostné přesvědčení podniků, že pokud má být toto téma dlouhodobě pro firmy zajímavé, 
musí být spojeno s jasnými ekonomickými a společenskými přínosy. 

V dalším textu se zaměřujeme na podrobné vysvětlení problematiky sociálního pilíře CSR 
ve vztahu k zaměstnávání OZP. 

Není úkolem autorů tohoto textu přinést vyčerpávající přehled definic CSR a jejich 3 pilířů, 
které lze najít v odborné literatuře. Naopak naším úkolem je pokusit se definovat a popsat ty 
dílčí aktivity sociálního pilíře CSR, u kterých popíšeme jejich náplň a reálné možnosti 
pro zlepšování zaměstnávání OZP na volném trhu práce.  

1.3. Trendy EU v oblasti CSR 

V říjnu 2011 zveřejnila Evropská komise novou politiku v oblasti společenské odpovědnosti 
firem (blíže viz příloha č. 1).  

V této nové politice, která se týká CSR, navrhuje komise novou definici CSR: „odpovědnost 
podniků za jejich vliv na společnost.“ Sdělení dále uvádí, že: „K plnému uspokojení své 
společenské odpovědnosti firmy by měly mít podniky do své obchodní činnosti a základní 
strategie úzké spolupráce se zúčastněnými subjekty zaveden proces integrace sociální, 
ekologické, etnické i otázky týkající se lidských práv.“ Později komise ve sdělení zdůrazňuje, 
že „Podnikům musí být ponechána volnost pro inovaci a vypracovávání přístupu k CSR, 
který je přiměřený jejich podmínkám.“ Rovnováha mezi minimalizací rizik vzhledem 
k zodpovědnosti a maximalizování příležitostí prostřednictvím transparentnosti a sociálních 
inovací, leží v samém srdci iniciativy Enterprise 2020. 

Most mezi Enterprise 2020 a formujícími se taktickými cíli EU CSR byl Evropskou komisí 
jasně identifikován:  „CSR Europe iniciativa Enterprise 2020 je příkladem obchodního vedení 
v oblasti CSR, která je obzvlášť důležitá pro taktické cíle EU. Komise pomůže přezkoumat 
počáteční výsledky této iniciativy do konce roku 2012 a definovat její další kroky.“ 

Cílem je jednak zvýšit pozitivní dopady – například prostřednictvím inovace nových produktů 
a služeb, které jsou prospěšné pro společnost i samotné podniky, – a minimalizovat 
negativní dopady a předcházet jim. 

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sustainable-business/files/csr/new-csr/act_en.pdf
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sustainable-business/files/csr/new-csr/act_en.pdf
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Nová taktika předkládá akční program pro období 2011-2014, zahrnující 8 oblastí: 

 Zviditelnění CSR a rozšíření osvědčených postupů: to zahrnuje vytvoření evropské 
ceny a zavedení odvětvově zaměřené platformy pro podniky a zainteresované strany 
(stakeholders) k přijmutí závazků ke společnému sledování pokroku. 

 Zlepšení a sledování úrovně důvěry v podnikání: Komise zahájí veřejnou debatu o roli 
a potenciálu podniků a bude organizovat průzkumy důvěry občanů v podnikání. 

 Zlepšení samoregulačních a koregulačních procesů: Komise navrhuje vytvořit krátký 
protokol pro vedení vývoje budoucích samoregulačních a koregulačních iniciativ. 

 Zlepšení odměňování trhu CSR: to znamená využít politiku EU v oblastech spotřeby, 
investic a veřejných zakázek s cílem podpořit tržní odměnu za zodpovědné obchodní 
chování. Tomu nerozumím: nejde to přeložit srozumitelněji?  

 Zlepšení zveřejňování společnosti (jak se zveřejňuje společnost???) o sociálních a 
ekologických informacích: nová politika potvrzuje záměr Komise, předložit v tomto 
smyslu nový legislativní návrh. Zase administrativa navíc?  

 Další začleňování CSR do vzdělávání, odborné přípravy a výzkumu: Komise bude 
nadále podporovat vzdělávání a odbornou přípravu v oblasti CSR a zkoumat 
možnosti pro financování dalšího výzkumu. 

 Zdůraznění důležitosti celonárodní a sub-národní politiky CSR: Komise vyzývá 
členské státy, aby do poloviny roku 2012 předložily nebo aktualizovaly své vlastní 
plány na podporu CSR. 

 Lepší slaďování evropských a celosvětových přístupů k CSR:  

 Komise poukazuje na instrukce OECD pro nadnárodní podniky, 

 10 zásad Světové dohody OSN, 

 Hlavní zásady OSN pro podnikání a lidská práva, 

 Tripartitní deklarace ILO o zásadách nadnárodních podniků a o sociální politice, 

 ISO 26000 metodické normy společenské odpovědnosti.  

Nová strategie komise v prvé řadě posouvá definici CSR od odpovědného podnikání 
k odpovědnosti firem za jejich dopad na společnost. Jako by v širším pohledu evropský 
pohled předjímal určitou paušální odpovědnost byznysu za stav společnosti. Komunikace 
přináší snahu sjednotit pohled na téma CSR a nastavit sdílené standardy pro jeho fungování, 
jako například v oblasti transparentnosti a povinného reportingu či souladu s mezinárodními 
standardy. Například pro velké společnosti, s více než 1000 zaměstnanci, navrhuje komise 
do roku 2014 povinný soulad s certifikacemi jako ISO 26000 či standardy, jako je Global 
Compact nebo směrnice OECD. 

CSR je dozajista agendou, která má celospolečenský přesah. Zasahuje řadu skupin, které 
jsou oprávněnými stakeholdery, jako jsou zaměstnanci, neziskové organizace, veřejný sektor 
a mnoho jiných. Na druhou stranu, není zdravé a jistě ani příliš možné, aby definice 
odpovědného podnikání a jeho podpory vznikla bez silného hlasu podnikatelské sféry. 
A v tom je jistě pozitivní přínos zmíněné evropské komunikace. 
 

Pro informaci: 

Cílem EU je pochopitelná snaha posílit roli CSR, tedy i jejího třetího pilíře, při 
zvyšování konkurenceschopnosti. Tento proces v citlivém a z hlediska priorit 
rozmanitém prostředí globálního trhu musí probíhat za účasti podnikatelské sféry. 
Pouhá byrokratická stimulace by mohla být kontraproduktivní. 
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2. Srovnání obsahu 3 pilířů CSR v dokumentech platných v ČR 
vč. začlenění konceptu CSR do stávajících norem ISO 

2.1. CSR a základní normativní dokumenty pro jeho implementaci v ČR 

V posledních letech došlo ve světě k poměrně značnému růstu počtu dokumentů 
vymezujících Standardy společenské odpovědnosti organizací (CSR) - tedy terminologii, 
ekonomický, společenský, politický a legislativní rámec činností, které lze do této oblasti 
zařadit, pokyny i přímé návody k zavádění konceptu CSR do praxe vč. systému 
managementu s tímto konceptem spojeným i principy hodnocení výsledků a účinků CSR.  

Trend vytváření mezinárodních dokumentů je v ČR následován snahou některých organizací 
a institucí vytvářet vlastní tuzemské standardy. Pomineme-li vládní iniciativu deklarovanou 
v r. 2010 oficiálním dokumentem „Strategie udržitelného rozvoje ČR“, vznikly některé z nich 
na přímou objednávku z podnikatelského sektoru. V následujících řádcích této kapitoly 
budou stručně představeny nejdůležitější a v současnosti nejpoužívanější dokumenty. 

2.1.1. Mezinárodně uznávané standardy CSR 

Přehled mezinárodně uznávaných standardů CSR 

Podrobnější informace k jednotlivým v tabulce uvedeným standardům jsou  
v příloze č. 2. 

 

Označení Název Základní charakteristika 

Přímý 
vztah 

k aktivitá
m 

projektu 

Potenciál
ní vztah 
k aktivitá

m 
projektu 

Poznámka 

ISO 
26000 

Společenská 
odpovědnost 

firem 

Stanovení principů CSR a 
způsobů jejího měření. 

NE ANO 
není 

certifikační 

SA8000 
Sociální 

odpovědnost 

Celosvětově uznávaná 
referenční norma pro 

oblast CSR se zaměřením 
na sociální pilíř. 

NE ANO 

certifikát 
vydaný 

orgánem 
akreditovaný

m u SAI 

GRI 
Global 

Reporting 
Initiative 

Metodika vytváření zpráv 
o CSR  

NE  ANO 

o 
implementac

i 
problematiky 
OZP by bylo  
nutno jednat 
přímo s GRI 

IQNet SR 
10 

Systém 
managementu 
společenské 
odpovědnosti 

Standard umožňující 
certifikaci CSR na základě 

principů ISO 26000 
ANO ANO 

problematik
a 

zaměstnává
ní OZP ale 

řešena 
zatím pouze 

okrajově   

AA1000 
AccountAbility 

AA1000  

Série 3 základních 
standardů zodpovědnosti 

organizace z hle-diska 
NE ANO 

v ČR je 
tento 

standard 
málo 
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trvalé udržitelnosti. (udrži-
telnost zdrojů, metodika 

hodno-cení, vztahy 
k stakeholderům). 

využíván 

ISO 
14001 

Systémy 
environmentál

ního 
managementu 

Podpora ochrany životního 
prostředí 

a prevence znečišťování. 
NE NE 

v ČR 
ČSN EN 

ISO 14001 

ISO 9001 
Systémy 

managementu 
jakosti 

Standard řízení kvality 
procesním přístupem, vč. 
sledování spokojenosti 
zákazníků a zlepšování 

image firmy. 

NE NE 

norma řeší 
otázky CSR 

pouze 
nepřímo 

(např.v rámc
i image 
firmy) 

(LBG) 
STANDARD 
ODPOVĚD-
NÁ FIRMA 

 

Metodika 
London 

Benchmarking 
Group 

Metodika přesně definující 
nákla-dy vynaložené 
na dárcovské akti-vity 
a měření účinků jejich 

dopadu. 
Umožňuje vyhodnocení 

efektivity aktivit a 
vynaložených prostředků 

NE NE 

zaměření na 
chování 

firmy 
navenek, 

problematik
a OZP 
pouze 

v oblasti 
pod-pory 

vzdělává-ní 
(mimo 

organizaci) 

 

2.1.2. Standardy vytvořené a využívané v ČR 

V ČR jsou otázky sociální zodpovědnosti organizací i celé společnosti řešeny v rámci 
oficiálního dokumentu vydaného vládou ČR. Dne 11. ledna 2010 schválila vláda ČR svým 
usnesením č. 37 Strategický rámec udržitelného rozvoje České republiky, který určuje 
dlouhodobé cíle pro tři základní oblasti rozvoje moderní společnosti – ekonomickou, sociální 
a environmentální. Dokument je strukturován do 5 prioritních os: 

 Společnost, člověk a zdraví;  
 Ekonomika a inovace; 
 Rozvoj území; 
 Krajina, ekosystémy a biodiverzita; 
 Stabilní a bezpečná společnost. 

Na základě výše uvedeného usnesení vlády má být aktualizovaný materiál předložen 
do konce r. 2015.  

V návaznosti na SRUR ČR jsou pod záštitou Rady vlády pro udržitelný rozvoj 
vypracovávány situační zprávy, jejichž cílem je zmapovat, zda se daří plnit cíle uvedené ve 
Strategickém rámci, a informovat politiky a veřejnost o stavu a vývoji ČR v oblasti 
udržitelného rozvoje. 

Tento dokument přímo nedefinuje pojem Sociální zodpovědnost organizací, ale v základních 
směrech definuje principy, směry, aktuální nedostatky a způsoby jejich odstranění a aktivity 
zabezpečující trvalou udržitelnost společnosti v ČR, jejichž nedílnou součástí je i sociální 
zodpovědnost organizací. 

Proto i tuzemské standardy CSR, vycházejí kromě mezinárodně platných norem a standardů 
i z tohoto strategického dokumentu nebo ho alespoň respektují.  

http://www.mzp.cz/cz/rada_vlady_pro_udrzitelny_rozvoj
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Přehled standardů CSR vytvořených a využívaných v ČR 
Podrobnější informace k jednotlivým v tabulce uvedeným standardům jsou v příloze č. 2. 

 

Označení Název Základní charakteristika 

Přímý 
vztah 

k aktivitá
m 

projektu 

Potenciál
ní vztah 
k aktivitá

m 
projektu 

Poznámka 

KORP 
Metodika 

KORP 

Český standard CSR, který 
slouží jako základ pro 

hodnocení organizací pro 
účely Národní ceny ČR za 
společenskou odpovědnost 

(viz 2.1.3) 

NE ANO 

Vhodný 
instrument 
k posílení 

diverzitních 
principů vůči 

OZP na 
pracovišti i 
na straně 

komunikace 
se 

zákazníky. 
Ve stávající 
podobě není 

ale tato 
problematik
a prakticky 

vůbec 
řešena. 

Systém 
managementu 
společenské 
odpovědnosti 

Systém 
management

u 
společenské 
odpovědnosti 

Normativní dokument, 
vychází z mezinárodní 

normy ISO 26000, 
z portugalské národní 

normy pro CSR a dalších 
relevantních me-zinárodně 

uznávaných standardů 
specifikujících principy 

CSR.  
Je v souladu s požadavky 

jiných norem managementu 
(ISO 9001,ISO 14001 atd.) 

NE ANO 

Vhodné 
klima i 

prostor pro 
implementac

i principů 
diverzity 

vůči OZP. 
Zejména 
v rámci 

kapitol 8.1. 
Lidské 
zdroje 
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2.1.3 Přehled soutěží a cen udělovaných v ČR firmám, které se aktivně hlásí    
         k principům CSR 
 
Podrobnější informace k jednotlivým v tabulce uvedeným cenám jsou v příloze č. 3. 

Název  
Vyhlašovat

el 
Základní charakteristika 

Přímý 
vztah 

k aktivi-
tám 

projekt
u 

Možný 
vztah 

k aktivi-
tám 

projekt
u 

Poznámka 

ODPOVĚDNÁ 
FIRMA ROKU 

Vodafone 
Czech 

Republic 
a.s. 

Pořadatel: 
agentura 

Communa  

Samostatná kategorie 
soutěže VODAFONE 

FIRMA ROKU. 
Pro firmy, které jsou zapsány 
v obchodním rejstříku, mají 

minimálně dvouletou historii a 
jejich roční obrat nepřesahuje 

hranici 1,4 mld. Kč   

ANO ANO 

Zaměstnávání 
OZP možno 

zařadit do části 
dotazníku 

„Podnikatelský 
příběh“ 

CENA 
FUTURUM 

Business 
Leaders 
Forum 

Soutěž inovativních projektů 
v oblasti životního prostředí, 

ochrany zdraví 
a bezpečnosti práce. 

Účast v soutěži není omezována 
velikostí ani typem přihlášených 

subjektů. 

NE ANO 

Do kategorie 
Zdraví a 

bezpečnost 
práce možno 
potenciálně 

implementovat 
zaměstnávání 

OZP  

NÁRODNÍ 
CENA ČR 

ZA SPOLE-
ČENSKOU 

ODPOVĚDNO
ST 

Rada 
kvality 
České 

republiky 

2 kategorie: podnikatelský 
sektor, veřejný sektor. 

Zohledňuje všechny 3 pilíře 
CSR 

Hodnocení podle metodiky 
KORP. 

Účast v soutěži není omezována 
velikostí ani typem přihlášených 

subjektů. 

NE ANO  

TOP 
ODPOVĚDNÁ 

FIRMA 

Platforma 
Byznys 

pro 
společnost 

2 základní kategorie: velká 
firma a malá firma. Jsou 

vyhlašovány i dílčí 
kategorie. (např. Firma vstřícná 

seniorům apod.). 
 Účast v soutěži není omezována 
velikostí ani typem přihlášených 

subjektů. 

NE ANO 

Potenciálně 
možno zařadit 

jako dílčí 

ocenění „Firma 

vstřícná OZP“ 

VIA BONA 

Nadace 
VIA 

a nadace 
The 

Kellner 
Family 

Foundatio
n  

pod záštitou  
Velvyslanect
ví Spojených 

států 
amerických 

Ocenění jednotlivců i 
společností za jejich 
dobročinné úsilí v ČR 
Obvykle 7 kategorií. 

Kandidáty na cenu navrhují 
(nominují) buď přímo neziskové 
organizace, jejichž projekty jsou 

nominovaným kandidátem 
podpořeny nebo samy firmy 

podporující rozvoj těchto 
organizací. 

ANO ANO 

Tato cena jako 
jedna z mála 

věnuje 
pozornost i 

přímo 
problematice 
zaměstnávání 

OZP. 

http://www.csr-online.cz/
http://www.csr-online.cz/
http://www.csr-online.cz/
http://www.nadacevia.cz/
http://www.nadacevia.cz/
http://www.kellnerfoundation.cz/index.php?page=1
http://www.kellnerfoundation.cz/index.php?page=1
http://www.kellnerfoundation.cz/index.php?page=1
http://www.kellnerfoundation.cz/index.php?page=1
http://www.kellnerfoundation.cz/index.php?page=1
http://www.kellnerfoundation.cz/index.php?page=1
http://prague.usembassy.gov/
http://prague.usembassy.gov/
http://prague.usembassy.gov/
http://prague.usembassy.gov/
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SOCIÁLNĚ 
PROSPĚŠNÝ 
PODNIKATEL 

ROKU 

Ernst & 
Young a 

Schwabov
a nadace 

pro 
sociální 

podnikání 
ve 

spolupráci s 
HR Partners 

 

Je rozšířením projektu 
Podnikatel roku České 

republiky.  
Soutěž oceňuje jako osobu 

- sociálně prospěšného 
podnikatele. 

Podnikatel může být nominován 
jiným subjektem nebo se může 

přihlásit sám   

ANO ANO 

V soutěžním 
dotazníku sice 
otázka OZP 

není zmíněna, 
obecně ale 

možno přihlásit 
do soutěže 

osobu, která 
iniciovala projekt 

zaměřený na 
problematiku 
zaměstnávání 

OZP. 

CENA 
MOSTY 

Národní 
rada osob 

se 
zdravotní

m 
postižení

m 

Cena za mimořádnou 
aktivitu nebo čin ve 
prospěch občanů se 

zdravotním postižením. 
Kategorie: veřejná správa, 
nestátní subjekt, osobnost 
hnutí OZP a zvláštní cena. 

Účast na základě návrhu třetí 
osobou 

ANO ANO 

Je zaměřena 
pouze na jeden 
malý segment 
problematiky 

CSR. Ale  
zviditelňuje 
opomíjenou 

oblast činností 
organizací ve 

prospěch OZP. 

BEST 
EMPLOYERS 

ČR 

Mezinárod
ní 
společnost 
Aon 
Hewitt 

Studie, která jako jeden ze 
svých výstupů nabízí i 

žebříček nejlepších 
zaměstnavatelů. 

Studie se může zúčastnit firma 
fungující minimálně 2 roky a 

zaměstnávající alespoň 50 stálých 
zaměstnanců. Hlavním kritériem je 

hodnocení vlastních 
zaměstnanců. 

ANO ANO 

Zájem o proble-
matiku 

zaměstná-vání 
OZP je ale 

omezen pouze 
na sledování 

obecného 
ukaza-tele 
dodržování 

rovných 
příležitostí. 

FIRMA ROKU 
ROVNÉ 

PŘÍLEŽITOST
I 

Gender 
Studies, 

o.p.s. 

Zaměření výhradně na 
problematiku rovných 

příležitostí mužů a žen. 
2 kategorie: malé a střední 

firmy, velké firmy 

NE NE  

OCHRANNÁ 
ZNÁMKA 
„PRÁCE 

POSTIŽENÝC
H“ 

Nadační 
fond pro 
podporu 

zaměstnáv
ání osob se 
zdravotním 
postižením 

spolu se 
Sdružením 

pro 
oceňování 

kvality 

Nejedná se o soutěž ani 
ocenění, ale o označení, že 
na realizaci výrobku nebo 
služby se podílejí ze 75 % 
OZP ve společnosti, která 

zaměstnává minimálně 50% 
OZP 

Dvě kategorie: 
výrobky a práce/služba 
Propůjčení Známky je 

zpoplatněno 
 

ANO ANO 

I když systém 
udělování 
známky je 

v některých 
aspektech 

diskutabilní, je 
tato známka 
zviditelněním 

schopností OZP 
a jejich 

zaměstnavatelů 
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3. Sociální pilíř CSR a zaměstnávání OZP 

3.1. Vymezení problematiky, základní principy 

Náš pohled: 

Lidé se zdravotním postižením jsou na trhu práce nejmarkantnější skupinou 
znevýhodněných osob. Přitom rámci moderního pojetí mohou najít zcela přirozené 
a produktivní uplatnění především na běžném trhu práce. Podmínkou je překonání 
stereotypů a bariér myšlení většinové části populace, nejen podnikatelů a manažerů, 
ale i spolupracovníků.     

 

Současné tržní prostředí je deformováno – chápe zaměstnávání osob se zdravotním 
postižením převážně jako sociální službu, kterou (neprávem) vyžaduje stát po podnikatelích 
a zaměstnavatelích. Zavazuje je pod sankcí k plnění solidární povinnosti, na kterou 
nepřispívá nebo přispívá nedostatečně. Chráněný trh práce - zaměstnavatelé s více než 
50% OZP jsou považováni za specializované nositele zmíněných služeb. Nikoliv za 
konkurenceschopné podnikatele. Jejich povinností je podle tohoto pojetí především se 
„postarat“ o zdravotně postižené se zbytkovým potenciálem k práci. V důsledku těchto 
deformací vnímá velká část OZP prostředí podnikatelů a zaměstnavatelů jako nepřátelské 
a nevstřícné (více než o bariéry technické a komunikační jde o vztahy mezi lidmi, vedoucími 
a zaměstnanci).  

K zamyšlení: 

Není podstatné, co způsobilo nynější zkreslený pohled zaměstnavatelů i negativní 
zkušenosti samotných OZP. Důležité je, tento pohled změnit. Lidé se zdravotním 
postižením jsou schopni pracovat, být motivováni a tvoří významnou rezervu 
pracovních sil pro následující desetiletí, kdy se objektivně očekává pokles přírůstku 
pracovních sil.    

 

Problematika zaměstnávání OZP se ve větší či menší míře dotýká tří základních konceptů 
řízení lidských zdrojů, což jsou rovné příležitosti (Equal Opportunities - Gender 
Mainstreaming - GeM), sociální odpovědnost podniků (Corporate Social Resposibilities - 
CSR) a řízení diverzity (Diversity Management - DiM). 

Když srovnáme obsah konceptů GeM, CSR a DiM, zjistíme, že se tyto koncepty vzájemně 
doplňují. Všechny 3 však setrvávají v určitých stereotypech. Např. žádný z nich se nezabývá 
komplexně problematikou zaměstnávání OZP. Takže je potřeba dopracovat sociální pilíř 
CSR o manuál pro podporu zaměstnávání OZP. 

Vytvoření funkčního sociálního pilíře CSR na základě využití nově vytvořeného manuálu pro 
zavádění sociálního pilíře CSR, doplnění ekonomického pilíře CSR o ekonomický rozměr 
diverzity, vytvoření a používání standardů diverzitní komunikace s OZP, vyškolení 
certifikovaných lektorů pro implementaci SP CSR, ale především na základě vypracovaného 
legislativního návrhu pro implementaci SP CSR, kterým bude podpořena životaschopnost 
konceptu CSR. Při dosažení tohoto cíle budou vyžity zahraniční zkušenosti s řešením 
problematiky Diversity Management (DiM) a Disability Management (DaM) integrované do 
konceptu SP CSR v předních zemích EU, a to včetně skandinávských zkušeností s tvorbou 
manuálu SP CSR. 

Uplatnění principů diverzity vůči OZP v prostředí podnikatelů a zaměstnavatelů je vyšším 
stupněm inovace – změnou vztahů uvnitř podniku, firmy, zaměstnavatele. Diverzita řeší 
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vztahy dovnitř organizace, kterými vytváří prostředí pro plnění obecně prospěšného cíle 
a současně se snaží minimalizovat negativní vlivy způsobené omezením výkonu 
a individuálními potřebami zdravotně postiženého zaměstnance.  

Uplatnění principů diverzity je „sociální přidanou hodnotou“ jako procesně organizační 
inovace, kterou lze využít mj. ke zlepšení vnějšího obrazu firmy – image organizace, 
PR, ve vkusném rozsahu i jako součást marketingu, budování značky (brandu).      

Stávající koncept CSR v této souvislosti je neúplný. Je nutno na základě kritické analýzy 
zahraničních zkušeností v oblasti sociálního pilíře CSR tuto část pro české podmínky doplnit 
a modifikovat.  

Jak bylo uvedeno v bodě 1.1 tohoto materiálu, je sociální pilíř CSR tvořen celkem 
9 skupinami aktivit. V každé konkrétní aplikaci SP CSR v konkrétním podniku bude mix 
těchto aktivit různý s tím, že ve skupině aktivit „zaměstnávání lidí se zhoršenou pozicí na trhu 
práce (vč. OZP)“ jsou integrovány všechny podstatné aspekty sociálního pilíře CSR, tzn. 
diverzita na pracovišti, respektování principu rovných pracovních příležitostí vč. 
zaměstnávání minoritních a ohrožených skupin pracovníků, zákaz diskriminace a další. To, 
co dnes chybí ve firemní praxi při zavádění SP CSR zásadně je vyhodnocování sociálních 
důsledků firemních rozhodnutí a následné řízení rizik a sociální monitorování a reportování. 

 

K zapamatování: 

Správné, praktické a citlivé uplatnění a využití sociálního pilíře CSR může tvořit nový 
rozměr (sociální) přidané hodnoty, značky i produktů firmy, které ocení především ti 
nejdůležitější lidé – zákazníci.                    

 

Možné řešení limitů sociálního pilíře CSR:   

Protože koncept CSR je dnes především velkými firmami (např. dcery nadnárodních matek) 
všeobecně akceptován, bylo by vhodné integrovat do sociálního pilíře všechny využitelné 
aktivity, které nepatří do ekonomického a ekologického pilíře CSR a jsou dosud v rámci 
sociálního pilíře CSR opomíjeny, zvláště pak: 

 problematiku zaměstnávání OZP; 

 zavádění Diversity Management včetně Diversity Score Cards; 

 tvorba a zavádění standardů diverzitní komunikace s OZP; 

 zavádění Disability Management; 

 využívání didaktické formy modelových situací a příkladů dobré praxe se zaváděním 
SP CSR pro názorné zdokumentování správného řešení. 

3.2. Popis současného stavu zaměstnávání OZP v České republice 

Je právní úprava zaměstnávání OZP ekonomicky smysluplnou činností jak pro 
zaměstnavatele, tak pro zaměstnance z řad OZP? 

Odpověď na tuto otázku není jednoduchá. Podíváme-li se na právní úpravu, jeví se 
zaměstnávání lidí s postižením jako ekonomicky zajímavá aktivita. Z hlediska reálných 
možností uplatnění lidí se zdravotním postižením, zejména na volném trhu práce, se však 
zdá, jakoby zaměstnavatelé považovali zaměstnání těchto lidí spíše za sociální službu, 
v horším případě za pouhou charitativní aktivitu. 

Základní předpisy, které v České republice upravují zaměstnávání OZP, jsou: 

 Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti 

 Vyhláška č. 518/2004 Sb., kterou se provádí zákon o zaměstnanosti 
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 Zákon č. 198/2009 Sb., antidiskriminační zákon 

 Zákon č. 586/1992 Sb., o dani z příjmů 

 Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. 

Podíváme-li se na nástroje, které mají zaměstnávání OZP podporovat, pak za nejdůležitější 
je nutno považovat: 

 slevu na dani z příjmu; 

 přímou finanční pomoc úřadu práce; 

 povinnou 4% kvótu (nad 25 zaměstnanců); 

 zvýhodnění ve veřejných zakázkách. 

Z hlediska lidských a občanských práv je zákaz diskriminace jako projev rovnosti lidí zřejmě 
nejdůležitějším nástrojem mezi základními právními předpisy upravujícími zaměstnávání 
OZP. Naše právní úprava zakazuje diskriminaci v řadě forem. Lze říci, že diskriminace ve 
vztahu k osobám se zdravotním postižením je velmi rozšířená, ale často za diskriminaci 
nepovažovaná. Nerovnoprávné postavení lidí se zdravotním postižením na trhu práce je 
jednoznačně statisticky prokazatelné.  

V roce 2010 připadalo v průměru na jedno volné pracovní místo pro osoby se zdravotním 
postižením 32,33 uchazeče. Tento počet je výrazně vyšší než počet uchazečů připadajících 
na jedno místo u ostatní populace. Více než 50 uchazečů se zdravotním postižením na jedno 
pracovní místo bylo v 31 okresech.  

Pro srovnání více než 50 uchazečů, kteří nejsou osobami se zdravotním postižením, na 
1 volné pracovní místo přitom připadalo pouze ve 3 okresech (Děčín 60,38; Teplice 57,76; 
Karviná 54,75). 

Ke dni 30. 4. 2011 bylo v evidenci Úřadu práce ČR 68 122 osob se zdravotním postižením, 
což představovalo 13,3 % z celkového počtu nezaměstnaných. Přihlédneme-li ke 
skutečnosti, že celkový podíl OZP na populaci v ČR je podle odhadu Českého statistického 
úřadu 9,87% signalizuje číslo 13,3% samo o sobě dostatečně výmluvně, že zaměstnávání 
OZP v ČR je velkým problémem. Ke stejnému datu Úřad práce ČR evidoval pouze 2 207 
volných míst vhodných pro OZP. Na jedno vhodné volné místo tak připadalo 30,9 osoby se 
zdravotním postižením. (zdroj MPSV ČR).  

Je tedy vidět, že nepříznivý stav v oblasti zaměstnávání OZP v ČR se v průběhu let nijak 
výrazně nemění. Uvedené údaje naprosto jednoznačně vypovídají o nerovném postavení lidí 
se zdravotním postižením na trhu práce.  

V žádném případě však nejde o jen o statistická čísla. Nezaměstnanost má za následek 
i ztrátu nároků v celé řadě oblastí, z nichž nejvýznamnější je ztráta v oblasti důchodového 
pojištění. Zejména v současnosti jde o velmi akutní problém, neboť od r. 2010 dochází jak 
k prodlužování doby pojištění potřebné pro nárok na starobní důchod, tak ke zkrácení doby 
evidence na úřadu práce do důchodového pojištění u osob mladších 55 let z dosavadních 
3 let jen na 1 rok. Důsledkem této změny je, že řadě lidí se zdravotním postižením nárok na 
starobní důchod nevznikne. Pokud by se jednalo o lidi se zdravotním znevýhodněním, pak 
mnoha nevznikne ani nárok na invalidní důchod. 
 
V legislativní a ekonomické oblasti týkající se podpory zaměstnávání OZP ze strany státu 
došlo v tomto roce k několika změnám. Současné nástroje podpory zaměstnávání OZP po 
úpravě od 1. 1. 2012 stojí na těchto hlavních zákonných normách: 
Zákon o zaměstnanosti č. 435/2004Sb. a prováděcí Vyhláška 518/2004Sb. 

Chráněný trh práce   

 Podpora na pracovní místa OZP poskytována pouze na chráněná pracovní místa 
vymezená dohodou s Úřadem práce, obsazená osobami se ZP. Zanikl pojem 
„chráněná pracovní dílna“. 
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 Podpora se poskytuje ve dvou složkách:  
- Příspěvek do výše 75% skutečných osobních nákladů na zaměstnance se ZP 

nejvýše do limitu 8000,- Kč měsíčně. 
- Příspěvek na nemzdové náklady do výše 2000,-Kč měsíčně na jedno chráněné 

pracovní místo. 

 Podmínkou podpory je nejméně 50% zaměstnaných osob se ZP na vymezených 
chráněných pracovních místech (v přepočteném počtu zaměstnanců).  

Volný trh práce  

 Zůstává v platnosti povinnost zaměstnavatelů s více jak 25 zaměstnanci zaměstnat 
nejméně 4% osob se ZP, tuto povinnost mohou plnit jejich zaměstnáním, odvodem 
státu (okolo 60 tis. Kč ročně) nebo tzv. „náhradním plněním“ – odběrem výrobků nebo 
služeb od zaměstnavatelů na chráněném trhu práce (§81 zákona o zaměstnanosti). 

 Počet osob, na něž je vystaveno potvrzení o náhradním plnění, je od roku 2012 
limitován cca 5 ti násobkem skutečného počtu zaměstnanců, které zaměstnavatel 
vystavující potvrzení skutečně zaměstnává; 

 Příspěvek na provoz vymezeného chráněného pracovního místa může nově získat 
i běžný zaměstnavatel, a to ve výši až 48 tis. Kč ročně. 

Beze změn zůstává možnost získání příspěvku na zřízení chráněného pracovního místa (na 
volném i na chráněném trhu práce), ustanovení o pracovní rehabilitaci (§69) a možnost 
využít i další nástroje aktivní politiky zaměstnanosti ve prospěch osob se ZP, pokud jsou 
uchazeči nebo zájemci o práci evidovaní na ÚP. 

Prováděcí vyhláška upravuje podmínky a parametry, za nichž lze podporu získat. 
Zákon č. 586/92Sb. o dani z příjmů umožňuje snížit základ pro výpočet daně o částku 18 
tis. Kč ročně za každou zaměstnanou osobu se ZP nebo o 60 tis. Kč za každou 
zaměstnanou osobu se ZP s těžkým zdravotním postižením (invalidita 3. stupně).  

Zákon o zadávání veřejných zakázek č. 137/2006 Sb. umožňuje zvýhodnění zakázek ve 
prospěch zaměstnavatelů s více než 50% osob se ZP až o 15% nabídkové ceny, avšak 
pouze pokud se jedná o podlimitní zakázky.   

Změna nastala v klasifikaci zdravotního postižení – postupně od roku 2012 do konce roku 
2014 má fakticky zaniknout kategorie osob zdravotně znevýhodněných, jejichž míra 
zdravotního postižení nedosáhne nároku na získání 1. – 3. stupně invalidity.  

K zamyšlení: 
 
V ČR platí řada legislativních nástrojů směřujících k podpoře zaměstnávání OZP, 
srovnatelných s většinou zemí EU. Řada z nich však nemá potřebný účinek, zejména 
v prostředí volného trhu práce, nenavazuje na systém sociálních služeb a rehabilitace. 
Proč tomu tak je? Zaměstnavatelům i samotným OZP chybí především informace 
a praktická podpora a pomoc.      

 

3.3. Institucionální faktory a motivace zaměstnavatelů k zaměstnávání OZP 

Z právě dokončené systémové analýzy MPSV ČR „Analýza efektivnosti nástrojů podpory 
zaměstnávání OZP“ vyplývá řada poznatků, shrnutých ve výstupu „Analýza institucionálních 
faktorů…“. 

Především je zřejmé, že  

„K hlavním nedostatkům v této oblasti patří zejména nedostatečná informovanost OZP 
a zaměstnavatelů o problematice OZP a jejich zaměstnávání, špatná dostupnost kvalitních 
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informačních zdrojů a omezený přístup a neznalost práce s počítačem způsobují 
nedostatečné využívání internetu jako zdroje informací.“ 

„Pokud nedojde ke změně systému a řešení výše uvedených nedostatků a problémů, není 
možné, aby problematika zaměstnávání OZP byla dostatečně efektivně řešena, což 
v důsledku bude generovat další problémy. Především nebezpečí sociálního vyloučení OZP 
- pokud lidé nenajdou uplatnění na trhu práce do cca 12 měsíců, zhorší se výrazně jejich 
psychický stav z důvodu deprivace z odmítání, finanční závislosti na státu (ten je významný 
z pohledu příjmů OZP i nákladů státu) apod.  

„Zásadním rysem služeb poskytovaných ze strany ÚP je tedy zejména nesystémovost 
a nejednotnost postupů napříč ÚP v rámci celé ČR, OZP jsou odkázány na zjišťování si 
možností zaměstnání sami a sporadické využívání pracovní rehabilitace z důvodu 
administrativní náročnosti.“ 

K hlavním nedostatkům zde patří dle zjištění především nedostatečně individuální přístup 
k OZP a absence legislativního vymezení a využívání diagnostiky a možnosti (pozitivního) 
doporučení vhodného pracovního uplatnění. 

V zahraničí je preferovaný a osvědčený model, kdy na posuzování zdravotního stavu OZP 
navazují přímo již aktivity směřující k nalezení konkrétního pracovního místa, tj. na výsledky 
posouzení stavu již navazují poradenské a vzdělávací/rekvalifikační aktivity směřující na 
konkrétní pracovní uplatnění.  

Ekonomická motivace má částečnou souvislost s legislativou. Zaměstnavatelům se 
zaměstnávání OZP musí vyplatit. Na jedné straně máme zákonem stanovené výše uvedené 
finanční výhody při zaměstnávání OZP a finanční restrikci ve výši 57 000,- Kč za každé 
neobsazené místo (ta je odvedena do státního rozpočtu) při nesplnění povinnosti 
zaměstnávat 4% OZP pro zaměstnavatele s více než 25 zaměstnanci, na druhé straně může 
zaměstnavatel toto nařízení splnit „pohodlně“ a bez starostí spojených se zřízením místa 
vhodného pro OZP formou náhradního plnění, kdy nakoupí zboží nebo služby, které 
potřebuje, od firem zaměstnávajících více než 50% OZP. Právě tento institut, který sledoval 
cíl, pomoci firmám zaměstnávajícím ve větším počtu OZP, je v poslední době značně 
devalvován řadou zaměstnavatelů, kteří zneužívají tento nástroj pouhou přefakturací 
a fiktivním zaměstnáváním OZP, na které čerpají příspěvky. Novela Zákona o zaměstnanosti 
sice předpokládá zpřísnění poskytování příspěvků na podporu zaměstnávání OZP tím, že 
příspěvek bude poskytován pouze tehdy, když je OZP přidělována odpovídající práce a jeho 
výše bude omezena na max. 75% nákladů vynaložených na mzdy, ale ani tato úprava 
možnost zneužívání finančně legislativní podpory OZP nezabrání. Při náhradním plnění je 
tedy třeba pečlivě rozlišovat, koho tímto počinem podporujeme. A to souvisí se sociálním 
uvažováním firem, s jejich sociální zodpovědností (CSR).  

Další ekonomické důvody nejsou finanční, ale přesto se dají vyčíslit. Bohužel případových 
studií firem, které tyto náklady a přínosy analyzují, je velmi málo, a proto jen naznačíme 
možnosti úspor či přidanou hodnotu.  

Každý zaměstnavatel se snaží minimalizovat své náklady a maximalizovat výnosy. Jsou 
situace, kdy dochází ke zvyšování nákladů, které vedou ke snižování výkonnosti 
zaměstnavatele. Je to například vyšší (nežádoucí) fluktuace zaměstnanců, kdy 
zaměstnavateli vznikají zvýšené náklady jak při přijímání nových zaměstnanců (náklady 
spojené s vyhlášením a vyhodnocením výběrového řízení, s výběrem potenciálního 
zaměstnance), tak při jejich zapracování – než pracovník začne podávat 100 % výkon, tak se 
musí se všemi věcmi seznámit, často ho někdo zaškoluje. Platí, že čím vyšší je fluktuace 
a s čím vyšších pozic zaměstnanci odcházejí, tím jsou náklady zaměstnavatele vyšší. Dalším 
fenoménem zvyšujícím náklady zaměstnavatele je nemocnost. Čím častěji a dlouhodoběji 
jsou pracovníci nemocní, tím jsou náklady zaměstnavatele vyšší. Nemocnost dost často 
souvisí se spokojeností pracovníka a vztahy na pracovišti.  
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Je prokázáno, že pokud zaměstnanec není dlouhodobě v zaměstnání spokojený, nemá 
prostor realizovat svůj potenciál a vztahy na pracovišti také nejsou optimální, tak vykazuje 
mnohem vyšší nemocnost a zdravotní problémy než zaměstnanec, který je spokojený a má 
prostor se v zaměstnání realizovat. Diverzita neboli rozmanitost a její řízení na pracovišti 
pomáhá tyto negativní jevy eliminovat. Zdravotně postižení, kteří chtějí pracovat, si práce 
váží a mají malou fluktuaci. Co se týká nemocnosti, je situace podobná – není pravdou, že 
by OZP (tělesně a smyslově postižené) byly více nemocné než ostatní. Přítomnost OZP 
zvyšuje rozmanitost složení týmu a působí na podnikovou kulturu – vytváří se nová 
atmosféra na pracovišti (oživení, tolerance, jiný pohled na skutečnost, vytvoření nových 
hodnot atp.) Diverzita na pracovišti podporuje stabilitu pracovních kolektivů, lidé se doplňují. 
Smíšené kolektivy jsou kreativnější a efektivnější, jsou zde vytvořeny podmínky pro 
zvyšování produktivity práce. Samozřejmě nic nejde samo od sebe a je žádoucí diverzitu řídit 
– odtud termín Diversity Management.   

Výrazné zastoupení OZP v pracovním kolektivu zvýhodňuje zaměstnavatele v některých 
typech výběrových řízení 

OZP v řadách zaměstnanců mohou u některých firem přinést nový pohled na výrobní 
program nebo program poskytování služeb tím, že je modifikují podle potřeb OZP. Tím 
rozšiřují spektrum zákazníků. 

K zamyšlení: 

Tím nejdůležitějším a nejcennějším v podniku je jeho zaměstnanec – motivovaný, 
kvalifikovaný a loajální. Neexistuje jediný rozumný důvod, proč by tímto člověkem 
nemohl být člověk se zdravotním postižením, pokud najde „své místo“ a firma jej 
přijme jako „svého člověka“. 

Důležitou motivací k zaměstnávání OZP je motivace společenská, která rovněž může 
mít své ekonomické přínosy. Firmy zaměstnávající OZP se mohou stát v očích 
zákazníků a širší veřejnosti více atraktivními a prestižními, zaměstnávání OZP tedy 
může zlepšit a podpořit image firmy. Zaměstnávání OZP jednoznačně patří do 
společenské odpovědnosti firem (CSR), což je koncept, který se stále více dostává do 
popředí zájmu jak zaměstnavatelů, tak běžných spotřebitelů a zákazníků.  

Zaměstnavatel zaměstnávající OZP pomáhá nejen samotnému zaměstnanci 
v uplatnění na trhu práce a ve společnosti, ale i sobě – dělá „dobrou“, smysluplnou 
a odpovědnou věc, má morální převahu nad konkurencí.  

3.4. Hlavní problémy v zaměstnávání OZP a ekonomický rozměr diverzity 

Nejčastější otázky, které si klade zaměstnavatel v souvislosti se zaměstnáváním OZP, jsou: 

Jaké úpravy pracoviště a organizační struktury budu muset v souvislosti se zaměstnáním 
OZP provést? Jak rychle se zapracuje? Jakého dosáhne výkonu v porovnání s ostatními? 
Jak časté budou výpadky, nemocnost a osobní komplikace? Jaký vliv to bude mít na ostatní 
pracovníky? Kdo mu s problémy pomůže? Jak bude řešena zastupitelnost? Jak bude 
fungovat komunikace u smyslových postižení?  

Rekapitulace těchto i dalších na ně navazujících otázek naznačuje nejčastější obavy 
zaměstnavatelů v souvislosti se zaměstnáním OZP. 

 nižší flexibilita, schopnost odolávat změnám a stresu; 

 snížená schopnost zapojení OZP do týmu a týmové práce; 

 omezení v komunikaci s nadřízenými a kolegy; 

 vázání spolupracovníků k neformální asistenci nebo komunikaci;  

 příprava manažerů a spolupracovníků pro spolupráci s postiženými kolegy; 
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 úprava pracovního prostředí, bezpečnost práce; 

 zvláštní pomůcky pro práci nebo komunikaci; 

 obavy ze špatné pracovní morálky OZP, z nízké pracovní výkonnosti, z časté 
nemocnosti, z problémů při integraci OZP na pracovišti mezi zaměstnanci. 

 složitější mzdová a personální agenda, mzdové ohodnocení a jeho dopad na kolektiv. 

 narušení motivace zaměstnanců v kolektivu (zaměstnanec s invalidním důchodem 
má vyšší celkový příjem při stejném nebo nižším výkonu – závist). 

Řada z nich je neopodstatněných a vyplývá pouze z neznalosti dané problematiky a ze 
zažitých nesprávných stereotypů vnímání OZP v naší společnosti. 

 

Existují ale i oprávněné otázky a problémy: 

 kde hledat vhodné uchazeče o zaměstnání z řad OZP; 

 jakou konkrétní pozici nabízet lidem s různými typy zdravotního postižení; 

 jak optimálně využívat jejich pracovní potenciál; 

 jak správně komunikovat s jednotlivými skupinami OZP; 

 jak minimalizovat omezené pracovní a komunikační možnosti některých OZP; 

 jak zvýšit motivační účinek zákonné podpory zaměstnávání OZP; 

 jak přispět k odstranění dlouholeté tabuizace postavení OZP ve společnosti, jak 
eliminovat xenofobii vůči OZP ze strany budoucích spolupracovníků 

 jak změnit převážně nevyhovující kvalifikační strukturu OZP směrem k jazykovým 
a digitálním kompetencím; 

 jak zvýšit nedostatečnou nabídku volných pracovních míst pro OZP. 

V praxi se zaměstnavatel rozhoduje převážně intuitivně: 

 nechce žádné problémy navíc, má jich dost, volí odvody nebo náhradní plnění; 

 „riskne to“: roli hrají motivy osobní nebo často iracionální, rozhoduje instinkt; 

 systémově: integrace se stane součástí personální politiky – příkladů přibývá, ale 
pomalu, ani úřad práce nemá pro systematickou spolupráci s podniky většinou 
kapacitu, projekty a externí poradenství nejsou komplexní a efektivní. 

Jedním z materiálů, který se snaží reagovat na některé z výše uvedených problémů je 
praktický průvodce pro firmy na volném trhu práce s názvem „Zaměstnávání osob se 
zdravotním postižením“, který vydala platforma „Byznys pro společnost“  

(blíže viz http://www.byznysprospolecnost.cz/prirucka-jak-zamestnavat-osoby-se-zdravotnim-
postizenim.html). 

Další zdroj, který se problematice předností a omezení zaměstnávání OZP věnuje, lze nalézt 
na www.diverzitaproozp.cz.  

Na problematiku zaměstnávání OZP je nutno se ale podívat i z druhé strany. Tedy z pohledu 
samotných OZP.  

Možné příčiny stávající situace na straně OZP: 

 nízká motivace k práci; 

 slabá sebedůvěra; 

 nedostatečná schopnost sebeprezentace; 

 nevyhovující kvalifikační struktura. 

Zatímco před pár lety byl klíčovým dopadem zdravotního postižení nižší fyzický výkon, horší 
mobilita související s bariérovostí prostředí a složitá komunikace, dnes zaměstnavatelé často 
považují za hlavní překážky překážky nízkou flexibilitu, pomalou přizpůsobivost, nízkou 
odolnost vůči zátěži a stresu v zaměstnání.  

http://www.byznysprospolecnost.cz/prirucka-jak-zamestnavat-osoby-se-zdravotnim-postizenim.html
http://www.byznysprospolecnost.cz/prirucka-jak-zamestnavat-osoby-se-zdravotnim-postizenim.html
http://www.diverzitaproozp.cz/
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Diverzita je konstruktivní tolerance k odlišnosti. Jejím základem je rovnováha racionální 
a emocionální složky; nerovnováha vyvolává poruchy, stigmatizaci, vyloučení a rezignaci. 
Běžný, zpravidla malý nebo střední podnik podléhá tvrdému tržnímu ekonomickému 
prostředí a zkresleným pohledům na bariéry uplatnění OZP, což je důsledek nesystémového 
přístupu a setrvačnosti.  

Není snadné transformovat diverzitu ve vztahu k zaměstnávání OZP do bilance nákladů 
a výnosů podniku. Diverzita a její principy jsou vcelku známé, ovšem od teoretického pojetí 
k praxi je, zdá se, u nás ještě daleko. Klíčový je v této souvislosti manažerský pohled 
a vnímání odlišnosti, zejména z perspektivy firemních nákladů a problémů, které se v těchto 
nákladech zobrazují.   

Zaměstnání je ekonomická kategorie. Pracovněprávní vztah má obsah, pokud práce přináší 
přidanou hodnotu zaměstnavateli a OZP se realizuje za přiměřenou mzdu (v ideálním 
případě obojí roste). Naproti tomu sociálně pracovní terapie je cestou k pracovní 
seberealizaci a jde o sociální službu. Současné nástroje aktivní politiky zaměstnanosti státu, 
resp. jejich uplatňování v praxi, jsou „nemocné“. Proč? Nerespektují tržní a ekonomické 
principy, zaměňují tyto pojmy, deformují chápání zaměstnání na pouhé uzavření 
pracovněprávního vztahu. To je jedna z příčin nezájmu podnikatelů o osoby se zdravotním 
postižením.  

Diverzitu lze uplatňovat pouze pro skutečné zaměstnání, tedy plnohodnotné zapojení OZP 
do práce. Zaměstnání je obchodní vztah: rovnoprávný a řídící se tržními pravidly. Někdo 
kupuje (zaměstnance) jiný prodává (sebe a své kompetence – silné stránky). Invalidita, 
či chcete-li statut OZP, nemůže být klíčovou hodnotou tohoto „obchodu“.      

Náklady na průměrného nezaměstnaného OZP se zbytkovým pracovním potenciálem 
mohou podle různých zdrojů dosáhnout mezi 70 - 160 tisíci Kč za rok. Nezaměstnaný po 
nejpozději 2 letech je již „stálým příjemcem“, pouze se mění struktura sociálních výdajů.   
Přitom jen malá část těchto trvalých výdajů státu se vrací zpět státu v podobě spotřeby 
a nepřímých daní.1 OZP zaměstnaný na tzv. chráněném trhu práce stojí státní rozpočet 
okolo 100-120 tisíc Kč ročně. Z toho se více jak 60 % vrací státu v podobě odvodů a daní 
zaměstnavatele i zaměstnance, jeho kupní síly a spotřeby. Ekonomicky aktivní člověk 
s postižením začleněný na volný trh práce platí odvody, přímé i nepřímé daně, tvoří hrubý 
domácí produkt a spotřebu, bilance je vždy aktivní. Státní správa tyto informace má, avšak 
nepromítá je dostatečně energicky do nástrojů politiky zaměstnanosti, ani do koordinované 
rehabilitace postižených lidí, kteří mají významný zbytkový pracovní potenciál. 

Je nesporné, že zájem zaměstnavatelů o OZP je převážně ekonomickým kalkulem – výjimky 
tvoří případy osobní zainteresovanosti a zkušenosti manažerů. Náklady diverzity jsou 
porovnávány s přínosy: 

 samotné osoby a jejích pracovních kompetencí a výkonu; 

 úspory odvodu za neplnění povinného podílu; 

 „odpočty“ daní (pokud je zaměstnavatel v zisku); 

 marketingový potenciál sociálně odpovědného chování (spíše ale vítězí charita, lépe 
a jednodušeji se „prodává“, přestože CSR není a nemůže být pouze firemní 
filantropie). 

Kde tedy hledat přínosy? Jistě ve využití odborných kompetencí OZP; velkou roli hraje 
i pozitivní vliv na firemní kulturu. Stále cennější kartou v marketingu a budování značky firmy 
je právě obraz společenské odpovědnosti podnikání (CSR). Roste role a odpovědnost 
podnikatele v místě a regionu jeho působnosti a nemalý význam má i prevence růstu 
veřejných výdajů (de facto podnikových daní). Pokud zaměstnavatel toto povědomí má, 
může být příjemně překvapen, jak lze zkušenosti využít v synergii. Není výjimkou, že osoba s 

                                                
1
 Zdroj: MPSV ČR a VŠE 
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postižením má výrazné silné stránky, jimiž pozitivně působí na kolegy a zlepšuje týmovou 
práci a atmosféru. 

Systémovým řešením by měla být integrace principů diverzity (resp. Diversity Management) 
do konceptu sociálního pilíře CSR. 

K zamyšlení: 
Není ten správný čas zamyslet se v podniku nad tímto tématem? 

Kdo že by to měl udělat? Personalisté? Ekonomové? Provozní manažeři? Obchodníci 
a marketingoví specialisté? Nebo spíš všichni dohromady, naladění správným 
směrem – totiž pozitivním zadáním? 

Zkuste maličkost: nahradit zadání „Pojďme vyřešit tento problém“ (vnímáno „jak 
ušetřit starosti a náklady“) jinou formulací: „Pojďme využít tohoto problému v náš 
prospěch“ („jak můžeme tuto sociální přidanou hodnotu prodat“).   

3.5. Sociální pilíř CSR a diverzita – marketing, PR nebo příležitost využít rezerv 

Také u nás roste podíl středních a velkých firem, které považují sociální odpovědnost 
podnikání za součást firemních strategií a marketingu. „Dosahujeme dobrých výsledků, je 
třeba investovat část do našeho image“. Charita, sport, kultura, životní prostředí – ekologický 
„label“ firmy. Méně často spolupráce s městem nebo obcí na řešení aktuálního problému. 
Jednorázové „investice“ působí okamžitě, jsou srozumitelné čtenářům výročních zpráv i okolí 
firmy.  Efekt takových počinů je zpravidla stejný – okamžitý nebo krátkodobý a je vnímán 
okolím spíše periferně.   

Sociální pilíř CSR je nedílnou součástí společenské odpovědnosti podnikání, má však jinou 
charakteristiku. Poměrně běžnými projevy jsou kultivace firemního prostředí, zaměstnanecké 
benefity, podpora identifikace zaměstnanců s firmou a další podobné postupy. Zpravidla se 
nejedná a nemůže jednat o krátkodobé investice, avšak přínos pro firmu – a také pro její 
image a marketing – je stejně dlouhodobý jako tyto investice.  

Poměrně opomíjenou oblastí sociálního pilíře CSR je začleňování znevýhodněných – 
zdravotně i jinak handicapovaných lidí do organizační kultury firmy.  Svou roli hrají vědomé 
nebo podvědomé předsudky, strach z neznámých problémů či nedostatek potřebných 
informací a znalostí. Nepřispívá k tomu ani zákon o zaměstnanosti, který hovoří o jakési 
„ochraně“ pracovních míst znevýhodněných – bližším studiem zjistíme, že se jedná ve 
skutečnosti pouze o podporu.  Stejně je tomu u zákoníku práce. V tržním prostředí je 
ochrana jen prázdným pojmem, patřícím do oblasti lidských práv a do sociální politiky státu.  

V moderním trhu práce rapidně ubývá bariér – technických i komunikačních, což by pro 
začlenění znevýhodněných spolupracovníků mělo být příznivé a pozitivní. Současně však 
rostou bariéry mentální, vyplývajících ze vzorců myšlení, ze samotné podstaty dnešní 
individualistické společnosti, v níž diverzita, různost, nesobectví či solidarita jaksi nejsou „in“. 
Pragmatismus manažerů typu „žádné problémy navíc, prosím!“  

Zaměstnání znevýhodněných spolupracovníků, jejich skutečné přijetí do pracovních týmů 
a pochopení jejich individuálních potřeb (často překvapivě snadné) nelze chápat jen jako 
„prvoplánové“ plnění jakési povinnosti dané zákonem ke splnění kvóty. Je to nenásilné 
a dobrovolné naplnění sociální dimenze vnitřních vztahů ve firmě, které otevírá cestu nejen 
k jejich zlepšení, ale má i zřetelný ekonomický dopad. Pomineme-li odvody za neplnění 
povinné kvóty (které jsou v ČR extrémně nízké v porovnání s některými státy), jde například 
také o otevření významného zdroje lidských rezerv pro období 2017 – 20 (očekávaný 
extrémní pokles přírůstku populace). 
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O čem to je:  

S trochou nadsázky – tady už nejde jen o nenávratné a zpravidla krátkodobé 
investování volných zdrojů do image firmy, ale o postupné přizpůsobení prostředí, 
vztahů a myšlení lidí (dlouhodobé a návratné), které lze využít nejen k marketingu a 
budování (dlouhodobého) image, ale i o promyšlené otevření cesty k zajímavému 
segmentu lidských zdrojů. Tito lidé mohou být nejen výkonní a užiteční, ale i 
mimořádně loajální. 

Jak vyplývá ze studia dostupných pramenů v ČR i v zahraničí, koncept společenské 
odpovědnosti firem (Corporate Social Responsibility - CSR) v té části, která je věnována 
sociálnímu pilíři, je podle zkušeností u nás naplňován jen povrchně a zploštěle. Motivace 
českých firem k zaměstnávání OZP (resp. znevýhodněných obecně) je suverénně na 
posledním místě (četnost 4%) ve srovnání s obchodně podnikatelskými motivy (30-76%). 
Základním důvodem této situace je přetrvávající negativní obraz OZP z pohledu majoritní 
společnosti, strach z neznámého, neznalost standardů diverzitní komunikace, tedy všeho, 
co vyžaduje individuální přístup k OZP. A to ve vztahu k OZP jak v roli zaměstnanců, 
tak v roli jejich klientů (zákazníků). Koncept sociálního pilíře CSR (dále jen SP CSR) 
je většinou neúplný (vymezuje se jako Diversity Management, dárcovství/donorství 
a zaměstnávání OZP). Jiné zdroje zmiňují až 13 aktivit tvořících obsah sociálního pilíře CSR. 
Co však oba přístupy mají společné je to, že vymezení obsahu SP CSR jsou zpravidla vágní, 
že nerespektují potřebu orientovat se na těžiště podnikání („core byznys“) dané firmy. 

 

Tip pro vás:  

Připravujete nebo realizujete projekt OPLZZ „Vzdělávejte se pro růst“ nebo jiný 
vzdělávací program pro zvýšení konkurenceschopnosti?  

Zvažte zařadit do něj vhodný modul nebo prvky CSR.   
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Závěr 

K zamyšlení: 
Podnikatelé, firemní stratégové, ale i obchodníci a koncoví zákazníci by měli být 
přesvědčeni, že prostředí sociálně odpovědné firmy má trvalý vliv na kvalitu 
výstupních produktů (výrobků, služeb). Pokud toto přesvědčení v naší společnosti 
zapustí trvalé a dostatečně hluboké kořeny, projeví se to i v ekonomických výsledcích 
sociálně odpovědných firem.  

 
Jedním z cílů zavádění CSR je přispívat k realizaci sociální soudržnosti ve společnosti. 
Podmínky pro dosažení tohoto cíle jsou výrazně příznivější v anglosaských zemích, v Evropě 
pak zejména ve skandinávských zemích, které jsou zvyklé na charitu i podnikatelskou 
odpovědnost vůči komunitě. Proto zahraniční „matky“ českých „dcer“ trvají na zavádění CSR 
i v českých podmínkách. To je v zásadě positivní trend. Otázkou zůstává, zda takový 
mechanicko-direktivní přenos podnikatelské odpovědnosti bez implementace tuzemských 
sociálně-ekonomických specifik (legislativa, daňový systém apod.) může být úspěšný. 
Domníváme se, že základní podmínkou úspěšnosti přenosu zahraničních zkušeností se 
zaváděním zásad CSR v ČR je, kromě respektování národních specifik, akceptování 
potřebnosti principů sociální soudržnosti majoritní společností. Pojmy jako solidarita, sociální 
soudržnost podnikatelských subjektů a komunity, podpora menšin aj. by neměly být 
považovány za témata vyhrazená neziskovkám, charitativním institucím atd., ale měly by být 
součástí vládních koncepčních materiálů i každodenní ekonomické praxe. 

Vhodným východiskem i rámcem pro vytvoření uživatelsky přívětivého prostředí 
podporujícího využívání sociálního pilíře CSR by bylo podepsání Charty diverzity 
nejvýznamnějšími zaměstnavateli v ČR (text Charty diverzity je uveden v příloze č. 4 tohoto 
materiálu). 

Další přílohu tvoří vymezení principů standardů diverzitní komunikace (viz příloha č. 5). 
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http://www.diverzitaproozp.cz/
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sustainable-business/corporate-social-responsibility/index_en.htm
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sustainable-business/corporate-social-responsibility/index_en.htm
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sustainable-business/files/csr/new-csr/act_en.pdf
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PUBLICON [online]. Dostupné z: http://www.publicon.cz/Sluzby/vydavatelstvi-1/csr-forum-4-
2012/evropsky-pohled-na-odpovednost.html, [cit. květen 2012]. 

http://www.publicon.cz/Sluzby/vydavatelstvi-1/csr-forum-4-2012/evropsky-pohled-na-odpovednost.html
http://www.publicon.cz/Sluzby/vydavatelstvi-1/csr-forum-4-2012/evropsky-pohled-na-odpovednost.html
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Přílohy 

Příloha č. 1 – Corporate Social Responsibility - National Public Policies 
in the European Union 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=331&newsId=1012&furtherNews=yes 

 

http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=6716&langId=en
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=6716&langId=en
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=331&newsId=1012&furtherNews=yes
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Příloha č. 2 - Popis jednotlivých standardů CSR využívaných v ČR 
 
Mezinárodní standardy využívané v ČR 
 
ISO 260002 
Název normy 
Společenská odpovědnost firem 

Charakteristika normy 

Mezinárodní norma, která představuje průvodce společenskou odpovědností pro společnosti 
a organizace ze soukromého i veřejného sektoru. Norma představuje principy společenské 
odpovědnosti, doporučuje měření a rozebírá do hloubky 7 základních témat: 

1. Organizace a management 
2. Lidská práva 
3. Pracovní podmínky 
4. Životní prostředí 
5. Korektní podnikání 
6. Péče o spotřebitele 
7. Zapojení a rozvoj místních komunit 

Za povšimnutí stojí zejména sekce normy, která se zabývá efektivním zapojením 
stakeholderů, a téma začlenění společenské odpovědnosti do společnosti tak, aby se stala 
součástí procesů a firemní kultury. 

Komu je norma ISO 26000 určena 

Norma je určená k použití pro všechny organizace malé i velké, v rozvojových i rozvinutých 
zemích. Zatímco ne všechny části této normy jsou relevantní pro všechny organizace, 
všechny klíčové problémy pro ně relevantní jsou. Je individuální zodpovědností organizací 
identifikovat ty relevantní a významné podle důležitosti a pomocí dialogu se 
zainteresovanými stranami. 

Norma je v podstatě návodem ke společenské odpovědnosti a týká se: 

- pojmů, termínů a definic, které se vztahují ke společenské odpovědnosti; 

- pozadí, trendů a charakteristik společenské odpovědnosti;  

- principů a postupů, vztahujících se ke společenské odpovědnosti; 

- hlavních předmětů zájmu a problémů vztahujících se ke společenské odpovědnosti; 

- integrování, implementace a podporování společensky odpovědného chování 
prostřednictvím organizace a její sféry vlivu; 

- identifikování a zapojení zainteresovaných stran; 

- závazků ke komunikování a výkonnosti komunikace ve vztahu ke společenské 
odpovědnosti a tím i přispívání k udržitelnému rozvoji. 

Samostatná kapitola je věnována respektování Všeobecné deklarace lidských práv, v jejímž 
rámci je věnována i pozornost skupině osob se zdravotním postižením jako skupině 
ohrožené 

                                                
2 Zdroj: ISO 

http://www.iso.org/iso/social_responsibility 
http://www.iso.org/iso/discovering_iso_26000.pdf 
http://www.spcr.cz/files/G-2010-50_FINAL_IOE_POSITION_ON_ISO_26000.pdf 

 
 

http://www.iso.org/iso/social_responsibility
http://www.iso.org/iso/discovering_iso_26000.pdf
http://www.spcr.cz/files/G-2010-50_FINAL_IOE_POSITION_ON_ISO_26000.pdf
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Norma poskytnutím návodu ke společenské zodpovědnosti má pomoci organizacím přispět 
k trvale udržitelnému rozvoji, včetně zdraví a blaha společnosti. 

Tato mezinárodní norma vyzývá organizaci k provádění činností, které jdou nad rámec 
legislativy, s tím, že je bráno na vědomí, že soulad s legislativou je základní součástí 
společenské odpovědnosti jakékoli organizace. 
Tato mezinárodní norma je určena k dobrovolnému použití. Není určena pro účely 
certifikace, tvorby předpisů nebo pro použití v oblasti smluvních vztahů. Pro tyto účely není 
ani vhodná.  

Přínosy zavedeného systému 

Přijetí postupů společensky odpovědného vedení organizace podporuje rozhodování, 
které je více založeno na faktech. To je způsobeno tím, že je toto rozhodování založeno na 
lepším porozumění očekáváním společnosti a rizikům a příležitostem spojeným se 
společenskou odpovědností. Odpovědné vedení organizace může zlepšit vztahy organizace 
se zainteresovanými stranami. Respektování legislativy vede k rozhodnutím, která budou mít 
větší podporu těch, kteří je implementují nebo těch, kteří jsou jimi ovlivněni. Může tedy vést 
ke zlepšení postupů managementu rizik a zlepšit pověst organizace. 

Společensky odpovědné praktiky v oblasti pracovních vztahů mohou mít významný 
pozitivní dopad na schopnost organizace najímat, motivovat a udržet si zaměstnance a tím 
také na zvýšení schopnosti organizace dosahovat svých cílů. Odpovědné praktiky v oblasti 
pracovních vztahů mají obecně vliv na zvýšenou výkonnost zaměstnanců v oblasti 
bezpečnosti a zdraví a mohou vést k většímu zapojení zaměstnanců do identifikace rizik a 
příležitostí v oblasti společenské odpovědnosti. Odpovědné praktiky v oblasti pracovních 
vztahů mohou mít také pozitivní dopad na reputaci organizace. 
 
Souvislost s prioritami projektu 

ISO 26000 pojímá otázku sociální zodpovědnosti v celé své šíři. Je materiálem, který by po 
určitých úpravách mohl srozumitelně identifikovat prospěšnost zaměstnávání OZP pro 
organizaci a zařadit tuto problematiku jako nedílnou součást konceptu CSR. Ve stávající 
podobě je ale téma korespondující s problematikou zaměstnávání OZP explicitně zmíněno 
pouze okrajově v části 6.3. Lidská práva – diskriminace a ohrožené skupiny, kde OZP figurují 
jako ohrožená skupina. V části 6.4. Praktiky z oblasti pracovních vztahů, kde by mělo mít své 
hlavní místo, bohužel není zmíněno vůbec. Nulová pozornost je rovněž věnována 
diskriminaci OZP na straně výstupu, kde by organizace měly být motivovány k tomu, aby své 
produkty (ať už výrobky či služby) v rámci možností modifikovaly podle specifických potřeb 
různých druhů zdravotního postižení. Otázkou je, nakolik je reálné prosadit v jednání s ISO 
nebo alespoň v národním měřítku s Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní 
zkušebnictví změny textu této normy.  
 
Poznámka: Mezinárodní organizace zaměstnavatelů (IOE) ve spolupráci s členskými svazy 
vydala v září roku 2010 k ISO 26000 společné stanovisko, ve kterém vyjadřuje svoje silné 
obavy z formy, obsahu a využití tohoto návodu na národních úrovních. 
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Schématické znázornění obsahu normy ISO 26000 
 
                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

SA8000  
Název normy 
Sociální odpovědnost 
 
Charakteristika normy 
Mezinárodní norma SA8000 je celosvětově uznávána jako referenční norma pro oblast 
sociální odpovědnosti. Vychází z mezinárodních úmluv a doporučení: 

- Mezinárodní organizace práce 
- Všeobecná deklarace lidských práv 
- Úmluva o právech dětí 

Normu SA8000 vydala nevládní mezinárodní organizace Social Accountability International 
(SAI) se sídlem v New Yorku. Vychází ze společenského klimatu USA, příp. dalších 
hospodářsky a zejména společensky vyspělých zemí (např. Skandinávie), kde zákazníci 
a spotřebitelé chtějí záruku, že produkty, které nakupují, vznikají v přijatelném pracovním 
prostředí. Při dosahování úspěchu na mezinárodních trzích se u velkých nadnárodních 
společností prosazuje nová strategie postavená na udržitelném rozvoji lidských zdrojů. 
Společnosti totiž respektují riziko, že při neplnění základních požadavků týkajících se 
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pracovních podmínek zaměstnanců by se jejich jméno stalo velmi rychle terčem veřejné 
kritiky s důsledky v postavení na trhu. Její obliba a respekt se postupně rozšířily po celém 
světě. 

Norma SA8000 se využívá při certifikaci pro nezávislé posouzení schopnosti organizace plnit 
požadavky normy, pro posouzení zákazníků, plnění požadavků předpisů, vlastních 
požadavků organizace stanovených pro oblast pracovního prostředí v rámci efektivního 
fungování všech procesů a neustálého zlepšování systému řízení. 
Vydat certifikát o shodě s požadavky mezinárodní normy SA8000 může pouze nezávislý 
certifikační orgán akreditovaný u SAI.  Norma SA8000 specifikuje požadavky na sociální 
odpovědnost a umožňuje organizaci vyvinout, udržovat a prosazovat politiky a postupy 
v 9 oblastech: 

 Pracovní doba 
 Zdraví a bezpečnost 
 Zamezení diskriminace 
 Práce dětí a mladistvých 
 Nucená práce 
 Svoboda sdružování 
 Omezení disciplinárních praktik 
 Odměňování splňující základní potřeby 
 Řídicí systém pro neustálé zlepšování 

V České republice je několik certifikačních orgánů, které ve své nabídce certifikačních služeb 
mají také audit podle normy SA8000. Jsou to: 

 BUREAU VERITAS CZECH REPUBLIC  
 CQS – Sdružení pro certifikaci systémů jakosti, CQS je členem mezinárodní 

certifikační sítě IQNet 
 DNV Czech Republic (DNV = Det Norske Veritas) 
 TÜV SÜD 

Komu je norma SA8000 určena 
Norma je vhodná zejména pro velké podniky. Může být ale použita i pro podniky malé 
a střední. Tento standard je mezi organizacemi velice populární, a to zejména z důvodu 
existence možnosti získání certifikátu.  
 
Přínosy zavedeného systému 

 zavedení, udržování a prosazování politiky a postupů v této oblasti; 
 doklad o tom, že politiky, postupy a praxe jsou v souladu s požadavky této normy; 
 zlepšení pozice v konkurenčním prostředí, které se stává „konkurencí hodnot“; 
 plnění požadavku zahraničního zákazníka na deklarování pracovních podmínek; 
 důkaz zainteresovaným stranám místo abstraktních proklamací v oblasti sociální 

odpovědnosti; 
 zlepšená komunikace zaměstnanců se zaměstnavateli ohledně pracovního prostředí; 
 efektivnější a spolehlivější dodavatelský řetězec; 
 měřitelný souhrn dosažených výsledků organizace v oblasti sociální odpovědnosti; 
 lepší řízení rizik spojených s prací, dobré jméno na trhu práce. 

Souvislost s prioritami projektu 
Standard SA8000 není vhodným základem pro implementaci koncepce společenské 
odpovědnosti v celé její šíři. Nezabývá se totiž celým konceptem společenské odpovědnosti 
(tedy všemi třemi pilíři -ekonomickým, environmentálním a sociálním), ale zaměřuje se 
pouze na sociální pilíř. Navíc je toto zaměření na sociální pilíř omezeno pouze na jeho interní 
část, tedy vztahy se zaměstnanci. Z hlediska tohoto projektu si však určitě zaslouží 
pozornost. V jejím rámci by bylo možno definovat i podmínky zaměstnávání OZP 
s respektováním principů diverzitního přístupu. Implementovat tyto podmínky přímo do 

http://www.bureauveritas.cz/
http://www.cqs.cz/
http://www.iqnet-certification.com/
http://www.dnv.cz/
http://www.tuv-sud.cz/
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normy však vzhledem k tomu, že se jedná o normu mezinárodní vydanou nadnárodní 
organizací, by bylo velmi komplikované. 

 
Zdroj: Business leaders forum  http://www.csr-online.cz/Page.aspx?SA8000 
SAI Social Accountability International http://www.sa-intl.org 
 

GRI 
Název normy 
Global Reporting Initiative (GRI)  

Charakteristika normy 
Standard GRI je mezinárodně využívaný přístup zaměřený zejména na vytváření zpráv 
o společenské odpovědnosti organizací. Uživatelům umožňuje stanovení 3 aplikačních 
úrovní charakterizujících, jak intenzivně organizace využívá principů doporučených ve 
standardech GRI. Správnost zvolené aplikační úrovně je možno konzultovat prostřednictvím 
internetu přímo s Global Reporting Initiative. GRI je spíše reportování než výkonnostní 
standard. Neoddiskutovatelnou výhodou tohoto přístupu je ale stanovení jasného výčtu 
kritérií, který zajišťuje porovnatelnost zpráv o společenské odpovědnosti mezi jednotlivými 
organizacemi jak na národní, tak zejména i na mezinárodní úrovni. Koncepce GRI v sobě 
také zahrnuje možnost ověření zprávy třetí, nezávislou stranou. Stanovená kritéria 
a základní principy společenské odpovědnosti také dávají jistý základ pro zavádění 
koncepce CSR do organizací, nicméně podrobnější návod k této činnosti zde chybí. 
Nevýhodou standardu GRI je pak téměř výhradní zaměření na výsledky organizace 
a ignorování existence určitých předpokladů pro kontinuální udržování nebo zlepšování 
v oblasti společenské odpovědnosti.  
Komu je norma GRI určena 
I když v době vzniku byla GRI určena k přednostnímu využití u obchodních řetězců, 
postupem času je modifikovala tak, že v současnosti je použitelná pro organizace všech typů 
a velikostí.  
 
Přínosy zavedeného systému 
Neoddiskutovatelnou výhodou tohoto přístupu je ale stanovení jasného výčtu kritérií, který 
zajišťuje porovnatelnost zpráv o společenské odpovědnosti mezi jednotlivými organizacemi 
jak na národní, tak zejména i na mezinárodní úrovni. Koncepce GRI v sobě také zahrnuje 
možnost ověření zprávy třetí, nezávislou stranou. Stanovená kritéria a základní principy 
společenské odpovědnosti také dávají jistý základ pro zavádění koncepce CSR do 
organizací, nicméně podrobnější návod k této činnosti zde chybí. Nevýhodou standardu GRI 
je pak téměř výhradní zaměření na výsledky organizace a ignorování existence určitých 
předpokladů pro kontinuální udržování nebo zlepšování v oblasti společenské odpovědnosti. 
 
Souvislost s prioritami projektu 
I když tematický průnik s prioritami projektu je u této normy existuje, přímé využití je možné 
pouze v oblasti rozšíření hodnotících indikátorů, příp. doporučení. Vzhledem k tomu, je tento 
standard přímo řízen a aktualizován Global Reporting Initiative byla by přímá implementace 
principů začlenění problematiky diverzitního přístupu k OZP jak v pracovním procesu tak ne 
výstupu komplikovaná a možná pouze při zobecnění celé problematiky tak, aby nezahrnoval 
specifika České republiky. Tento projekt je však zaměřen právě na konkrétní podmínky ČR. 
 
 
 
 

http://www.csr-online.cz/Page.aspx?SA8000
http://www.sa-intl.org/
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IQNet SR 103 

Název normy 
IQNet SR 10 – Systém managementu společenské odpovědnosti 
 
Charakteristika normy IQNet SR 10 
IQNet SR 10 je mezinárodní certifikační síť, která sdružuje 36 certifikačních orgánů po celém 
světě s cílem shrnout všechny potřebné požadavky, které musí společensky odpovědná 
organizace plnit. Tvůrci IQNet SR 10 se hlavně inspirovali normou ISO 26000, která sice 
slouží jako návod pro úplné pochopení a přesné naplnění všech požadavků společenské 
zodpovědnosti, ale nelze podle ní certifikovat. Certifikace IQNet SR 10 umožňuje prokázat 
společenskou odpovědnost ve vztahu k specifikaci IQNet SR 10. Z normy ISO 26000 
obsahuje IQNET SR 10 principy a základní témata. 

 Odpovědnost 
 Transparentnost 
 Etické chování 
 Ohled na zájmy zainteresovaných stran 
 Respektování pravidel právního státu 
 Respektování mezinárodních standardů chování 
 Respektování lidských práv 

K těmto principům se organizace musí zavázat ve své Politice společenské odpovědnosti 
a ve svém Kodexu chování. 
Tak jako v jiných systémech managementu musí vedení hlásící se k principům IQ NetSR10: 

 zajišťovat dostupnost zdrojů – lidské zdroje a odborné znalosti (vzdělání, výcvik), 
organizační infrastrukturu, technologie a finanční prostředky, 

  jmenovat představitele managementu pro společenskou odpovědnost, 
 přezkoumávat systém managementu společenské odpovědnosti. 

Organizace také musí: 
 určovat všechny své právní požadavky i své environmentální aspekty, a hodnotit 

soulad s nimi, 
 stanovit funkce, odpovědnosti a pravomoci, 
 monitorovat, měřit, analyzovat a neustále zlepšovat výkonnost systému managementu 

společenské odpovědnosti, 
 přijímat nápravná a preventivní opatření ve vztahu k společenské odpovědnosti, 
 provádět interní audity. 

 
Komu je norma IQNet SR10 určena 
IQNet SR 10 je specifikace kompatibilní s jinými systémy managementu jako jsou ISO 9001, 
ISO 14001 a OHSAS 18001. Je tedy ideální pro integraci v organizacích, které mají tyto 
systémy zavedeny. Systém managementu společenské odpovědnosti definovaný ve 
specifikaci IQNet SR 10 se dá samozřejmě implementovat do jakékoliv organizace. 

Na rozdíl od jiných podobných specifikací IQ Net SR10 klade velký důraz na zainteresované 
strany. Specifikace definuje devět skupin zainteresovaných stran (stakeholders) 
a požadavky, které musí organizace vůči nim zvažovat: 

- Vlastníci, akcionáři a investoři – provádět účinné a efektivní řízení pro maximalizaci 
návratnosti udržitelným způsobem, zaručovat transparentnost informací a hlasovací 
práva. 

- Zaměstnanci – zákaz diskriminace, právo na soukromí, zákaz nucené a dětské 
práce, zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví při práci, zajišťovat všem dostupné 

                                                
3 Zdroj: CQS, 

http://www.cqs.cz 

http://www.cqs.cz/
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pracovní prostředí, právo na společné sdružování a vyjednávání, vyhovující pracovní 
podmínky, mzdy a pracovní smlouvy, podporovat výcvik, zaměstnatelnost a profesní 
rozvoj, respektovat rovnováhu pracovního a osobního života zaměstnanců 
a respektovat důstojnost zaměstnanců. 

- Zákazníci, uživatelé a spotřebitelé – využívat propagaci a reklamu výrobků a služeb 
na trhu odpovědným způsobem, ve vztahu k zakázkám poskytovat úplné informace a 
ctít své obchodní podmínky, zajišťovat důvěrnost a ochranu osobních údajů, jednat 
čestně bez korupce, vydírání a úplatků, vyřizovat stížnosti a nabízet odpovědné 
výrobky a služby ve shodě s platnými právními požadavky s ohledem na kvalitu, 
bezpečnost a životní prostředí. 

- Dodavatelé výrobků, poskytovatelé služeb a partneři – podporovat principy 
společenské odpovědnosti v rámci hodnotového řetězce, uzavírat zakázky 
transparentně a čestně, ctít své obchodní podmínky a nezneužívat svého postavení, 
zajišťovat důvěrnost a ochranu osobních údajů a jednat čestně bez korupce, vydírání 
a úplatků. 

- Aliance, ke kterým se organizace hlásí a spolupráce, které navázala – 
organizace musí prosazovat společensky odpovědné chování také v rámci aliancí, ke 
kterým se hlásí a také v rámci spolupráce, kterou navázala. 

- Konkurenti – obchodní praktiky musí vylučovat nekalou soutěž, neetické chování 
jako je průmyslová špionáž a šíření nepravdivých informací o konkurentech. 

- Státní/ veřejná správa – udržovat transparentní vztahy, zdržovat se jakéhokoliv 
zasahování do politiky, plnit daňové povinnosti a jednat čestně bez korupce, vydírání 
a úplatků. 

- Místní komunita a celá společnost – přispívat k trvale udržitelnému rozvoji místní 
komunity a životního prostředí, podporovat místní rozvoj zaměstnáváním místních 
obyvatel a vybíráním místních dodavatelů, a podporovat místní iniciativy. 

- Životní prostředí - zajišťovat prevenci znečištění a klimatických změn, efektivně 
využívat zdroje, předcházet negativnímu vlivu na ekosystémy a biodiverzitu 
a respektovat život zvířat. 

Samozřejmě výčet požadavků k jednotlivým zainteresovaným stranám není konečný stejně 
tak, jako omezující. Každá organizace si určuje svoje zainteresované strany a jejich 
požadavky sama. Na základě odůvodnění je možné některé výše uvedené požadavky 
vyloučit. Organizace také může identifikovat i další požadavky zainteresované strany. 
 
Souvislost s prioritami projektu: 
Norma ve svých základních principech je vhodným prostředím pro implementaci principů 
rovnoprávného zaměstnávání OZP. Pojímá problematiku CSR velmi široce a klade důraz i 
na vztahy s dodavateli. Ve své stávající podobě však přímo problematiku zaměstnávání OZP 
řeší pouze obecnými formulacemi o zákazu diskriminace, povinnosti vytvořit odpovídající 
pracovní prostředí apod. Rovněž pozornost OZP na straně výstupů - zákazníků je možno 
vystopovat pouze ve zcela obecné rovině. Nicméně norma ve svém základním textu definuje 
možnost rozšíření požadavků, které bude klást firmy jak sama na sebe, tak na další 
zainteresované strany. To je právě pole vhodné pro explicitní uvedení nutnosti věnovat 
pozornost problematice OZP. 
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AA10004  
Název normy 
AccountAbility AA1000 
 
Charakteristika normy 
AA1000 je serie základních standardů, které by měly organizaci pomoci stát se 
zodpovědnější z hlediska trvalé udržitelnosti. Těžištěm normy je sociální dimenze 
odpovědnosti organizace, která svými standardy pokrývá následující oblasti. 

- plánování 
- účetnictví 
- audit a reporting 
- zapojení stakeholderů 

Série obsahuje 3 standardy 

The AA1000 AccountAbility Principles Standard (AA1000APS) poskytující rámec pro 
identifikaci otázek a problémů týkajících se dlouhodobé udržitelnosti zdrojů (surovinových 
i lidských) využívaných organizací, stanovení priorit a optimální reakce a řešení těchto 
otázek a problémů. 

The AA1000 Assurance Standard (AA1000AS) je metodikou pro hodnocení a dlouhodobé 
zajištění uplatňování principů trvalé udržitelnosti a hledání nových možností uplatnění těchto 
principů v rámci činností organizace. 

The AA1000 Stakeholder Engagement Standard (AA1000SES) definuje vztahy 
a komunikaci se stakeholdery za účelem dosažení co nejlepších ekonomických výsledků 
při zachování principů trvalé udržitelnosti – zapojení stakeholderů do systému CSR 
organizace.  

Komu je norma AA1000 určena 
Norma je využitelná pro organizace jakéhokoliv typu. Obecně poskytuje možnost získání 
certifikátu. Certifikaci ale provádějí pouze auditoři s licencí vydávanou britským Institute 
of Social and Ethuícal Accountability. Z toho titulu není v ČR příliš rozšířena.  
 
Přínosy zavedeného systému 
Norma poskytuje návody pro tvorbu firemní strategie v oblasti CSR, nabízí standardy pro její 
hodnocení, může být vodítkem pro navázání užších kontaktů se stakeholdery a jejich 
zahrnutí do firemní strategie CSR. 
 
Souvislost s prioritami projektu 
Vzhledem k malému rozšíření tohoto standardu v ČR je využitelnost v rámci projektu malá. 
 
 
 

                                                
4 Zdroj: http://www.accountability.org 

http://www.accountability.org/standards/aa1000aps.html
http://www.accountability.org/standards/aa1000as.html
http://www.accountability.org/standards/aa1000ses.html
http://www.accountability.org/
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ISO 140015 
Název normy 
ČSN EN ISO 14001 Systémy environmentálního managementu 
 
Charakteristika normy ISO 14001 
Tato mezinárodní norma specifikuje požadavky na systém environmentálního managementu 
(EMS). Z norem ISO řady 14000 je právě norma ISO 14001 tou, podle jejíž požadavků se 
systém zavádí a certifikuje. 

Základním záměrem normy je podpora ochrany životního prostředí a prevence znečišťování. 
Norma nestanovuje žádné absolutní požadavky na environmentální chování organizace, 
klade však důraz na dodržování legislativních požadavků týkajících se jednotlivých složek 
životního prostředí (voda, vzduch, půda, odpady, atd.). Základem je identifikace všech 
možných aspektů, které mají vliv na životní prostředí. Organizace sama si pak může určit, 
čím nejvíce životní prostředí zatěžuje a hledat vhodné metody k postupnému snižování 
dopadů do životního prostředí. 
 
Komu je norma ISO 14001 určena 
Systém environmentálního managementu dle požadavků normy ISO 14001 je určen všem 
organizacím bez ohledu na obor činnosti nebo velikost, které chtějí aktivně zlepšovat svůj 
přístup k ochraně životního prostředí a vyhnout se až milionovým pokutám od České 
inspekce životního prostředí za nedodržování požadavků legislativy. 

Přínosy zavedeného systému 
Ekologicky orientované řízení nemusí znamenat ekonomické zatížení firmy, zavádění EMS 
zpočátku vyvolává náklady, ale ve střednědobém horizontu by měl užitek z EMS převyšovat 
výdaje na zavedení, udržování a zlepšování systému. 

Mezi hlavní přínosy fungujícího EMS, které firma pocítí, patří: 
- Dodržování legislativních požadavků v oblasti životního prostředí a tím i snížení rizika 

případné pokuty. 
- Celkové posílení stávajícího systému managementu organizace. 
- Hospodárnějším využíváním surovin, energií, dalších zdrojů. 
- Snížení rizika environmentálních nehod a havarijních stavů, za než podnik nese 

odpovědnost. 
- Zvýšení podnikatelské důvěryhodnosti pro partnery, investory, peněžní ústavy, 

pojišťovny, veřejnou správu i širokou veřejnost. 
- Snazší získání povolení a licencí. 
- Získání konkurenční výhody. 
- Zavedení pořádku (zejména v provozu, v dokumentaci, v organizační struktuře 

a v environmentálních odpovědnostech). 
-  

Souvislost s prioritami projektu: 
Tato norma, jak vyplývá z jejího názvu, se zabývá primárně problematikou ochrany životního 
prostředí. Její průnik s konceptem CSR  je v oblasti environmentálního pilíře. Z hlediska 
zaměstnávání osob se zdravotním postižením nebo pozornosti této cílové skupině jako 
zákazníkům a klientům služeb je nerelevantní. 
 

                                                
5 Zdroj: ČSN EN ISO 14001 
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ISO 90016 
Název normy 
ČSN EN ISO 9001 Systémy managementu jakosti 
 
Charakteristika normy 
Norma ISO 9001 vydaná v ČR jako ČSN EN ISO 9001:2009 řeší systém managementu 
kvality procesním přístupem. Uplatnění tohoto přístupu je základní nutností u všech 
organizací, které mají systém zaveden a následně certifikován. Mezi základní požadavky 
patří i neustálé zlepšování a spokojenost zákazníka. Pomůže organizaci identifikovat 
a uspořádat všechny činnosti v organizaci, stanovit jasné pravomoci a odpovědnosti za 
řízení těchto činností a přispívá k celkovému zprůhlednění fungování organizace. 
 
Komu je norma ISO 9001 určena 
Systém managementu kvality dle požadavků normy ISO 9001 je určen všem typům 
organizací jakéhokoliv velikosti či zaměření. Norma ISO 9001 je dostatečně přizpůsobena 
k aplikaci ve všech sférách podnikání. Může se jednat například o výrobní, obchodní, 
servisní, poradenskou společnost, ale i o instituce veřejné správy, zdravotnická zařízení, 
vzdělávací instituce a mnoho dalších. Systém managementu kvality je velmi vhodným 
nástrojem pro všechny organizace, které chtějí zlepšit fungování procesů, zprůhlednit 
činnosti a nastavit jasná pravidla. 
 
Přínosy zavedeného systému 

- Celkové posílení stávajícího systému managementu organizace. 
- Zvýšení konkurenceschopnosti. 
- Plnění požadavků zákazníků a zvyšování jejich spokojenosti. 
- Zvýšení hodnoty organizace. 
- Zlepšení image organizace. 
- Snížení organizačních nákladů. 
- Lepší úspěšnost ve výběrových řízeních. 
- Zvýšení exportních možností. 
- Efektivnější alokace zdrojů. 
- Aplikace principu neustálého zlepšování. 
- Podstatné snížení reklamací a nákladů plynoucích ze zjištěných neshod. 
- Zvýšená ochrana dat a informací. 
- Lepší interní komunikace. 
- Zvýšení spokojenosti zaměstnanců. 
-  

Souvislost s prioritami projektu 
Průnik této normy s konceptem CSR  je prakticky nulový. Stejně tak norma ve stávající formě 
vůbec neřeší diverzitní přístup k zaměstnancům, resp. zákazníkům nebo klientům služeb.  
 
 

                                                
6 Zdroj: MB Consulting s.r.o.  http://www.mbk.cz 

http://www.mbk.cz/
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Standard odpovědná firma (LBG) 
Název normy 
Metodika London Benchmarking Group  
Charakteristika normy 
Metodika přesně definuje náklady vynaložené na dárcovské aktivity a měří účinky jejich 
dopadu. Tento systém zhodnocování dárcovství firmám umožní specifikovat investice neboli 
vstupy, které firma nakládá do veřejně prospěšných projektů, a na druhé straně pracovat 
s výstupy podle zavedených kategorií, a tím zhodnocovat efektivitu vynaložených prostředků. 
LBG definuje, které údaje jsou pro měření důležité (věcné a finanční dary, služby a čas). 
Tato data jsou zpracovávána společně s náklady na management (mzdy, režijní náklady 
zaměstnanců, kteří jsou aktivní v komunitě) a umožňují výpočet celkové částky, kterou firma 
investuje do veřejně prospěšných projektů. Pomocí případových studií LBG vyhodnocuje, jak 
a čeho bylo v důsledku filantropických aktivit firmy v komunitě dosaženo. 

 
Vstupy 

 peníze 
 čas zaměstnanců 
 věcné dary 
 manažerské náklady 

Výstupy 
 nárůst financí a dalších prostředků z jiných zdrojů v souvislosti s filantropickou 

činností firem 
 výhody, které z aktivit společenské odpovědnosti firmy plynou komunitě, např. počet 

lidí ve společnosti, kteří z veřejně prospěšné činnosti firmy čerpají výhody (kolika 
lidem aktivity firmy pomohly, např. zlepšením jejich situace apod.) „Na které aktivity 
firma přispěla?" 

 definice benefitů pro firmu, její reputaci, zaměstnance, prodej apod. 
 dopad podpořených projektů (je možné definovat z dlouhodobého hlediska) 

Klíčová témata reportování 
 co firma dělá v jednotlivých oblastech (vzdělání, životní prostředí atd.) 
 proč to dělá (kategorie motivace dle LBG) 
 do jakých oblastí firma přispívá (geograficky) 
 jak firma přispívá (finanční příspěvky, čas, věcné dary) 

Komu je metodika určena 
Může ji využívat jakýkoliv podnikatelský subjekt bez ohledu na svou velikost a zaměření. 
Koresponduje se všemi obecně uznávanými indexy a reportovacími metodami, jako jsou  
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Dow Jones Sustainability Index, BITC CR Index a GRI. Takže při vytváření reportu podle 
LBG sumarizuje firma údaje použitelné i pro další hodnotící metody a kriteria. V ČR je LBG 
oficiálně zastupována platformou Byznys pro společnost a metodika LBG je šířena pod 
názvem Standard odpovědná firma.  

Přínosy zavedeného systému 
Metodika Standard odpovědná firma (LBG) poskytuje pevná a jasně daná kritéria sběru dat 
pro analýzu vstupů i výstupů. Výhody spočívají v možnosti porovnávat filantropické náklady 
s náklady jiných firem, reportovat výsledky do žebříčku TOP Odpovědná firma a v CSR 
reportech používat ověřená data. 
Kromě sídla v Anglii (administrátor LBG Corporate Citizenship), a zastoupení v ČR má LBG 
oficiální lokální zastoupení také v Polsku, Maďarsku, Rumunsku, Španělsku, Austrálii  
a Novém Zélandu a má také teritoriální pobočku pro Asii. Toho je možno využít v rámci 
mezinárodních aktivit a reportovat své výsledky na poli CSR prostřednictvím této metodiky. 

Souvislost s prioritami projektu 
Metodika je zaměřena primárně na hodnocení chování firmy navenek – vůči společnosti. 
Proto priority našeho projektu lze do metodiky implementovat pouze okrajově. Prakticky 
pouze v oblasti podpory vzdělávání OZP (mimo organizaci) za účelem získání nebo 
prohloubení odborných i společenských kompetencí zlepšujících jejich pozici na trhu práce.  
 
Zdroje:  
http://www.lbg-online.net 
http://www.byznysprospolecnost.cz/lbg/standard-odpovedna-firma-(lbg)/co-standard-
odpovedna-firma-(lbg)-meri.html 
 
 
Popis standardů CSR vytvořených a využívaných v ČR 
 
KORP7 
Název normy 
Metodika KORP  

Charakteristika normy 

Metodika KORP je ryze český standard společenské odpovědnosti organizací, který slouží 
zejména jako základ pro hodnocení organizací pro účely Národní ceny ČR za společenskou 
odpovědnost organizací, vyhlašované Radou kvality České republiky. Jedná se o soubor 
kritérií a subkritérií rozdělených jasně v duchu tří pilířů společenské odpovědnosti  

(ekonomický, environmentální a sociální). Metodika se zaměřuje na hodnocení jak v oblasti 
výsledků organizace, tak v oblasti předpokladů, kde je aplikován cyklus PDCA (plánuj, 
prováděj, kontroluj, jednej). Tím je hodnocena schopnost organizace dosahovat pozitivních 
výsledků v oblasti společenské odpovědnosti z dlouhodobého hlediska. Hodnocení uchazeče 
v programu Ceny za CSR se skládá se ze dvou částí – posouzení Zprávy o CSR organizace 
a hodnocení na místě s bodováním. 

Komu je metodika KORP určena 

Model KORP využívá kumulativní způsob hodnocení, čímž je využitelný jak pro velké tak 
malé firmy. Primárně se využívá pro účely Národní ceny ČR za CSR, ale je využitelný i jako 
nástroj pro sebehodnocení organizací bez účasti v národní ceně.  

Souvislost s prioritami projektu 

Model KORP stejně jako Národní cena ČR za CSR jsou vhodným instrumentem k posílení 
diverzitních principů vůči OZP na pracovišti i na straně komunikace se zákazníky a klienty. 

                                                
7 Zdroj: Rada kvality ČR, Národní politika kvality, www.npj.cz 

http://www.lbg-online.net/
http://www.byznysprospolecnost.cz/lbg/standard-odpovedna-firma-(lbg)/co-standard-odpovedna-firma-(lbg)-meri.html
http://www.byznysprospolecnost.cz/lbg/standard-odpovedna-firma-(lbg)/co-standard-odpovedna-firma-(lbg)-meri.html
http://www.npj.cz/
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Ve stávající podobě není ale tato problematika prakticky vůbec řešena. V prováděcím 
dokumentu v kapitole Společenská odpovědnost organizací-Aplikace a hodnocení, a to jak 
v materiálu pro podnikatelský tak pro veřejný sektor, najdeme v kapitole 2.4.1 
DOPORUČENÍ PRO SPLNĚNÍ MINIMÁLNÍCH SPOLEČENSKÝCH POŽADAVKŮ pouze 
vágní formulaci „Odstranění diskriminace při práci“.  
 
Systém managementu společenské odpovědnosti  
Název normy 
Systém managementu společenské odpovědnosti  

Charakteristika normy 

Na základě poptávky podnikatelského sektoru po certifikačním standardu pro oblast 
společenské odpovědnosti organizací byl v rámci Národní politiky kvality v roce 2011 
vytvořen normativní dokument Systém managementu společenské odpovědnosti. Dokument 
byl vytvořen tak, aby byly jeho požadavky v souladu s požadavky jiných norem systémů 
managementu (zejména norem ISO 9001 a ISO 14001), čímž bude usnadněna jeho aplikace 
v organizacích, které již některý tento systém managementu mají implementován. Materiál 
vychází z mezinárodní normy ISO 26000, z portugalské národní normy pro CSR a dalších 
relevantních mezinárodně uznávaných standardů a dokumentů specifikujících principy CSR 
(OECD, ILO, EU- Zelená kniha – Podpora evropského rámce pro společenskou odpovědnost 
firmy - Green Paper – Promoting,  European Framework for Corporate Social Responsibility 
COM a další). 

Základní postulát, který musí firma, která se hlásí k systému CSR respektovat, tvoří 
7 principů: 

 Odpovědnost 

 Transparentnost 

 Etické chování 

 Uspokojování potřeb zainteresovaných stran 

 Pravidlo zákonnosti 

 Mezinárodní standardy 

 Lidská práva 

Komu je norma určena 

Dokument může být využit jakoukoli organizací podnikatelského i veřejného sektoru (bez 
ohledu na implementaci jiného systému managementu) jako základ pro zavedení konceptu 
společenské odpovědnosti organizací v celé šíři tří základních pilířů, včetně vytvoření 
nezbytných předpokladů pro udržování a neustálé zlepšování systému managementu 
společenské odpovědnosti.  

Souvislost s prioritami projektu 

Protože materiál vychází ze stejných pramenů a principů jako metodika KORP, platí pro 
něho totéž, co bylo uvedeno u metodiky KORP. Navozuje vhodné klima i prostor pro 
implementaci principů diverzity vůči OZP. Zejména v rámci kapitol 8.1. Lidské zdroje, kde je 
tato problematika řešena pouze obecným velmi stručným konstatováním zákazu 
diskriminace z titulu zdravotní způsobilosti, 8.2 Zaměstnávání a přiměřená práce a v kapitole 
10.1 Interní komunikace (dialog se zaměstnanci), kde problematika OPZ není přímo zmíněna 
vůbec. 
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Příloha č. 3 - Popis soutěží a cen udělovaných v ČR firmám, které se 
aktivně hlásí k principům CSR 
 
Název:  
ODPOVĚDNÁ FIRMA ROKU  
 
Vyhlašovatel:  
Vyhlašovatelem soutěže je společnost Vodafone Czech Republic a.s., se sídlem 
Vinohradská 167, Praha 10, 100 00, IČ: 25788001.  
Pořadatelem je komunikační agentura Communa s.r.o. (dále jen Pořadatel). 
 
Charakteristika soutěže 
Posláním soutěže je podpora rozumného a férového podnikání a podnikatelů na území 
České republiky. Je samostatnou kategorií soutěže VODAFONE FIRMA ROKU. V roce 2012 
byla soutěž prezentována pod názvem ODPOVĚDNÁ FIRMA ROKU 2012. 
 
Komu je soutěž určena 
Soutěž je určena pro podnikatelské subjekty zapojené v hlavní soutěžní kategorii 
VODAFONE FIRMA ROKU, které se v rámci svých podnikatelských aktivit snaží uplatnit 
společensko-odpovědný přístup. 
Finálním vítězem se stává firma, která dle odborné poroty složené ze zástupců společnosti 
Vodafone Czech Republic a. s. nejvíce naplňuje představy o odpovědném přístupu ke svému 
okolí. 
Základní podmínky účasti v soutěži jsou mj.: 

- firma podniká v ČR dle platných zákonů a je zapsána v obchodním rejstříku; 
- společnost má alespoň dvouletou účetní historii; 
- obrat společnosti nepřesahuje hranici 1,4 mld. Kč. 

 
Účastníkem soutěže se může stát každá právnická osoba, která splní podmínky účasti  
v soutěži VODAFONE FIRMA ROKU a zároveň postoupí do krajského kola soutěží. 
Počínaje vyplněním odpovědí na otázky v registračním formuláři soutěže Vodafone Firma 
roku jsou soutěžící automaticky zapojeni do soutěže o titul ODPOVĚDNÁ FIRMA ROKU. 
Podmínkou je vyplnění odpovědí na otázky v registračním formuláři a dodání zpracovaných 
odpovědí pořadateli ve stanoveném termínu. 

Účastníky krajských kol soutěže posuzuje odborná porota složená ze zástupců společnosti 
Vodafone Czech Republic a.s. v počtu minimálně 3 členů. 

Zpracování vstupních dat, hodnocení účastníků a jejich umístění v rámci krajského  
a finálového kola je plně v pravomoci porot a pořadatelské agentury Communa s.r.o. Proti 
výsledkům hodnocení a rozhodnutí porot není možné podat odvolání, či se domáhat změny 
soudní cestou. Nesprávně vyplněné nebo neúplné odpovědi v dotazníku je pořadatel 
oprávněn vyřadit z hodnocení. 

Hodnocení přihlášených účastníků probíhá v několika fázích: 
- Porovnávací fáze 
- Hodnocení v krajském kole soutěže 

 
Do první regionální fáze soutěže ODPOVĚDNÁ FIRMA ROKU se kvalifikuje každá právnická 
osoba, která se stala krajským finalistou soutěže VODAFONE FIRMA ROKU. Z finalistů 
soutěže, kteří správně a úplně odpověděli otázky uvedené ve statusu soutěže, zvolí odborná 
porota jednoho vítěze. Pokud se v kraji nenajde firma, která by řádně deklarovala aktivity 
odpovědné firmy, cena se v daném kraji neudělí. 
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V průběhu soutěže jsou v rámci jednotlivých krajských kol udělována ocenění nejlepším 
odpovědným firmám v krajích. Firmy získávají titul: 

- Odpovědná firma roku Hlavního města Prahy 
- Odpovědná firma roku Jihočeského kraje 2012 

apod. 
Všichni vítězové soutěže Odpovědná firma roku získají ceny (v r. 2012 to byl originální 
balíček VODAFONE). 
 
Souvislost s prioritami projektu 
I když v základních otázkách přihlašovacího dotazníku týkajících se personální politiky firmy 
není explicitně řešena problematika zaměstnávání OZP, je možno ji alternativně zařadit do 
části „podnikatelský příběh“.  
 
Kontakt - korespondenční adresa pořadatele: 
Communa s.r.o. 
Ovenecká 9, 170 00 Praha 7 
Tel.:   233 014 046 
Fax.: 233 352 591 
e-mail: info@firmaroku.cz  
http://www.firmaroku.cz. 

Na realizaci ceny se podílejí rovněž Svaz průmyslu a dopravy ČR, Hospodářské noviny  
a další partneři 
Zdroj.: http://www.zivnostnikroku.cz/index.aspx?i=254  
Pozn. Popsaný stav odpovídá roku 2012. V dalších létech se mohou měnit vyhlašovatele, 
název i podmínky. 
________________________________________ 
 
Název:  
CENA FUTURUM 
 
Vyhlašovatel:  
Business Leaders Forum -  Platforma společensky odpovědných podnikatelů působících  
v České republice založená v r. 1992. V současnosti tvoří členskou základnu dvě desítky 
českých společností či českých poboček nadnárodních firem. Je součástí mezinárodního 
hnutí za řádné občanství podniků International Business Leaders Forum a  členem 
mezinárodní organizace CSR Europe. 
 
Charakteristika soutěže 
Cena Futurum je prestižní soutěží inovativních projektů v oblasti životního prostředí, ochrany 
zdraví a bezpečnosti práce. Jejím Cílem je ovlivnit ekologické myšlení ve firmách, 
organizacích a dalších institucích. Ocenění je příležitostí pro ty z nich, které v daném roce 
uskutečnily projekt vedoucí k výraznému zlepšení životního prostředí, bezpečnosti práce 
a zdraví zaměstnanců a obyvatel v místě působení. 
Cena Futurum má tři hlavní kategorie: 
Životní prostředí 
Zdraví 
Bezpečnost práce 
Soutěž je vyhlašována od r. 1991. V minulosti byla udělována pod názvem Cena zdraví 
a bezpečného životního prostředí. 
 
Komu je soutěž určena 
Účastnit se mohou všechny subjekty, které pozitivně ovlivňují životní prostředí ve svém okolí: 
podniky, místní komunity, zastupitelstva, školy, nevládní a další organizace. Vítězem soutěže 

mailto:info@firmaroku.cz
http://www.firmaroku.cz/
http://www.zivnostnikroku.cz/index.aspx?i=254
http://www.csr-online.cz/
http://www.iblf.org/
http://www.csreurope.org/
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se stane subjekt, který dosáhl nejlepší měřitelný výsledek ve zlepšení životního prostředí, 
bezpečnosti práce, zdraví zaměstnanců nebo obyvatel. Získá uznání veřejnosti a publicitu 
jako organizace, pro niž je ochrana životního prostředí a udržitelný rozvoj důležitou 
prioritou. Pro firemní účastníky je zároveň otevřena možnost exkluzivní nominace do 
Evropské environmentální ceny pro podnikatele. 

Souvislost s prioritami projektu 
Soutěž je primárně orientována do environmentální oblasti. Nicméně, jak bylo výše uvedeno, 
zabývá se i otázkami zdraví a vytváření vhodných a bezpečných pracovních podmínek pro 
zaměstnance. Do této části by potenciálně bylo možno (na základě jednání s vyhlašovatelem 
ceny) zařadit i problematiku sociálního pilíře CSR, konkrétně vytváření podmínek pro 
zaměstnávání OZP. 

Kontakty: 
Business Leaders Forum 
Štěpánská 61, Palác Lucerna 
116 02, Praha 1 
tel:   +420 776 537 680 
e-mail: cenafuturum@blf.cz 
 
Zdroj: Business Leaders Forum 
 http://www.cenafuturum.cz/cs/default/cena-futurum 
http://www.csr-online.cz/NewsDetail.aspx?p=3&id=835 
 
__________________________________ 
 
Název:  
NÁRODNÍ CENA ČR ZA SPOLEČENSKOU ODPOVĚDNOST 
Vyhlašovatel:  
Rada kvality České republiky - poradní, iniciační a koordinační orgán vlády České republiky, 
zaměřený na podporu rozvoje managementu a uplatňování Národní politiky kvality v České 
republice. Činnost Rady organizačně zabezpečuje Ministerstvo průmyslu 
a obchodu ČR.  
 
Charakteristika soutěže: 
Model hodnocení CSR v rámci Národní ceny byl inspirován platnými mezinárodními 
standardy, stávající metodikou hodnocení organizací v rámci Národní ceny kvality i specifiky 
českých organizací podnikatelské i veřejné sféry. Podrobnosti hodnocení jsou zakotveny 
v Metodice KORP v kapitole 2.1.2 Standardy vytvořené a využívané v ČR. Jedná se  
o soubor kritérií a subkritérií rozdělených jasně v duchu tří pilířů společenské odpovědnosti 
(ekonomický, environmentální a sociální). 
Komu je soutěž určena 
Cena je vyhlašována ve dvou kategoriích: 
podnikatelský sektor 
veřejný sektor 
Přihlásit se může jakýkoliv subjekt vykonávající svou činnost na území ČR naplňující v praxi 
principy CSR bez ohledu na svou velikost 
 
Souvislost s prioritami projektu 
Model KORP stejně jako Národní cena ČR za CSR jsou principiálně vhodným instrumentem 
k posílení diverzitních principů vůči OZP na pracovišti i na straně komunikace se zákazníky  
a klienty. Ve stávající podobě není ale tato problematika prakticky vůbec řešena. 
V prováděcím dokumentu v kapitole Společenská odpovědnost organizací-Aplikace  
a hodnocení, a to jak v materiálu pro podnikatelský tak pro veřejný sektor, najdeme 

mailto:cenafuturum%40blf.cz
http://www.cenafuturum.cz/cs/default/cena-futurum
http://www.csr-online.cz/NewsDetail.aspx?p=3&id=835
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v kapitole 2.4.1 DOPORUČENÍ PRO SPLNĚNÍ MINIMÁLNÍCH SPOLEČENSKÝCH 
POŽADAVKŮ pouze vágní formulaci „Odstranění diskriminace při práci“.  
  
Kontakty: 
Národní informační středisko podpory kvality: info.npj@npj.cz 
Sdružení pro oceňování kvality: cena@sokcr.cz 
Česká společnost pro jakost: sekretariat@csq.cz 
Ministerstvo průmyslu a obchodu: maisnerova@mpo.cz 
 
_________________________________________ 
 
Název ceny: 
TOP ODPOVĚDNÁ FIRMA 2012 
Vyhlašovatel: 
Platforma Byznys pro společnost – sdružení firem, které jsou při podnikání citlivé ke 
svému okolí a podporují zdravý rozvoj lidí, jejichž životy ovlivňují. Členové Platformy 
věří, že tento přístup k podnikání dlouhodobě přispívá i k jejich prosperitě a úspěchu. 
 
Charakteristika soutěže/ceny: 
Nezávislá národní cena za udržitelné a odpovědné podnikání. Soutěž oceňuje firmy, které se 
dlouhodobě a strategicky věnují odpovědnému podnikání, rozvoji společnosti, snižování 
odpadů na životní prostředí a přinášejí inovativní řešení. Cílem soutěže je akcentovat 
význam udržitelného a odpovědného podnikání pro společnost, podpořit jeho rozvoj v ČR.  
Soutěž je vypisována ve dvou hlavních kategoriích:  
Top odpovědná velká firma roku - pro všechny firmy, které splňují alespoň jedno kritérium: 

- zaměstnávají více než 250 zaměstnanců (nebo přepočtený ekvivalent plných úvazků). 
- jejich roční obrat je nad 50 mil. EUR nebo bilanční suma roční rozvahy nad 43 mil. 

EUR. 
- jsou součástí mezinárodních společností s centrálou mimo ČR. 

 
Top odpovědná malá firma roku - pro firmy s těmito kritérii: 

- jsou lokální, nemají zahraniční mateřskou společnost (a nejsou součástí skupiny)  
- zaměstnávají méně než 250 zaměstnanců (nebo přepočtený ekvivalent plných 

úvazků)  
- jejich roční obrat je do 50 mil. EUR a bilanční suma roční rozvahy do 43 mil. EUR. 

Kromě těchto hlavních kategorií jsou ještě vypisovány další dílčí kategorie pro ocenění. 
Např. Firma vstřícná seniorům, Pracoviště budoucnosti, Společensky prospěšný projekt 
apod. 
 
Komu je soutěž určena: 
Soutěž je určena pro firemní projekty, které byly realizovány ve stanoveném období (obvykle 
1 rok). Do soutěže se mohou hlásit společnosti, které působí na území ČR, jsou zde zapsány 
v obchodním rejstříku, nejsou v likvidaci nebo v konkurzním řízení. Účast v soutěži je 
bezplatná. Přihlášené firmy musí v dotazníku uvést požadované údaje a společnosti a uvést 
pravdivé údaje popisující projekt. Hodnotící komise má právo vyžádat si doplňující 
informace. 
 
Souvislost s prioritami projektu 
Tato cena hypoteticky nabízí možnost implementovat do její struktury jako jedno z dílčích 
ocenění např. titul Firma vstřícná OZP. 
 
Kontakty: 
Byznys pro společnost: 

mailto:maisnerova@mpo.cz
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Tel.: +420 602 576 141 
Email: chudackova@byznysprospolecnost.cz 
Zdroj.: http://topodpovednafirma.cz/spolecensky-prospesny-projekt.html  
 
_______________________________________________ 
 
Název ceny: 
Via Bona 
 
Vyhlašovatel: 
Nadace VIA společně s Nadací THE KELLNER FAMILY FOUNDATION pod záštitou  
Velvyslanectví Spojených států amerických. 
Charakteristika ceny: 
Cena VIA BONA je prestižní veřejné ocenění jednotlivců i společností za jejich dobročinné 
úsilí v České republice. Každoročně vyzdvihuje následováníhodné příklady dárcovství, 
ukazuje nové filantropické trendy, inspiruje a ukazuje cestu všem současným i potenciálním 
dárcům. Je udělována nepřetržitě od roku 1998. Cena je každoročně vyhlašována v několika 
kategoriích, které se mohou měnit. V roce 2012 byly stanoveny tyto kategorie: 

- Cena za školní dobročinnost 
- Cena novinářů pro individuálního dárce a mecenáše 
- Cena za osobní zaujetí – Srdcař roku 
- Cena za otevírání nových cest 
- Cena pro velkou firmu za strategické dárcovství 
- Cena pro velkou firmu za podporu konkrétního projektu 
- Cena pro malou a střední firmu 

 
Komu je soutěž určena: 
Cenu mohou získat jak firmy, tak jednotlivci. Kandidáty na cenu navrhují (nominují) buď 
přímo neziskové organizace, jejichž projekty jsou nominovaným kandidátem podpořeny nebo 
samy firmy podporující rozvoj těchto organizací. Nominace na Cenu VIA BONA mohou 
zasílat jednotlivci, neziskové či příspěvkové organizace, firmy a jejich PR agentury.   
 
Souvislost s prioritami projektu 
Tato cena jako jedna z mála věnuje pozornost i přímo problematice zaměstnávání OZP. 
Např. mezi oceněnými byla v r. 2011 i firma LMC za projekt zabývající se právě touto 
problematikou. 
 
Kontakt: 
Nadace VIA,  Jeleni 195/9, 118 00 Praha 1 | tel. 233 113 370 
http://www.cenaviabona.cz 
Zdroj.: http://www.cenaviabona.cz 
____________________________________________ 
 
Název soutěže: 
Sociálně prospěšný podnikatel roku (Social Entrepreneur Of The Year) 
 
Vyhlašovatel: 
Ernst & Young – jedna z nejvýznamnějších celosvětových firem poskytujících odborné 
poradenské služby v oblasti auditu, daňového poradenství, transakčního poradenství 
a podnikového poradenství a řízení rizik. a Schwabova nadace pro sociální podnikání  
(The Schwab Foundation for Social Entrepreneurship) ve spolupráci s HR Partners. 
 
Charakteristika ceny: 

mailto:chudackova@byznysprospolecnost.cz
http://topodpovednafirma.cz/spolecensky-prospesny-projekt.html
http://www.nadacevia.cz/
http://www.kellnerfoundation.cz/index.php?page=1
http://prague.usembassy.gov/
http://www.cenaviabona.cz/o-cene-via-bona/kategorie
http://www.cenaviabona.cz/o-cene-via-bona/kategorie#C2
http://www.cenaviabona.cz/o-cene-via-bona/kategorie#C3
http://www.cenaviabona.cz/o-cene-via-bona/kategorie#C4
http://www.cenaviabona.cz/o-cene-via-bona/kategorie#C5
http://www.cenaviabona.cz/o-cene-via-bona/kategorie#C6
http://www.cenaviabona.cz/o-cene-via-bona/kategorie#C7
http://www.cenaviabona.cz/
http://www.cenaviabona.cz/
http://www.ey.com/CZ/cs/Services/Assurance
http://www.ey.com/CZ/cs/Services/Tax
http://www.ey.com/CZ/cs/Services/Transactions/Services---Transactions_NEW
http://www.ey.com/CZ/cs/Services/Transactions/Services---Transactions_NEW
http://www.ey.com/CZ/cs/Services/Advisory
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Cena je součástí mezinárodní soutěže a v České republice je rozšířením projektu Podnikatel 
roku České republiky. V každé ze třiceti zemí vybraných Schwabovou nadací (sesterskou 
organizací Světového ekonomického fóra) probíhá samostatná národní soutěž. Společně se 
pak vítězové připojí ke světově uznávané komunitě 200 sociálních podnikatelů.  
 
 
Kritéria výběru: 
1. Inovativnost 
Transformací zavedených postupů dal kandidát podnět k určité sociální změně. 
 
2. Rozsah působnosti  
Původní iniciativa člověka označovaného termínem sociální podnikatel překročila svůj 
původní záměr a úspěšně se zavedla v dalších prostředích ať už v České republice nebo v 
zahraničí, a to buď přispěním podnikatele samotného anebo někým, kdo dále rozvinul 
některé z prvků jeho myšlenky. 
 
3. Aplikovatelnost 
Myšlenka může být využita v jiných regionech světa k řešení podobných problémů. 
 
4. Vytvoření podpory 
Kandidát by měl vytvořit sociální podmínky a/nebo instituce potřebné k podpoře jeho nápadu 
a věnovat této činnosti všechen svůj čas. 
 
5. Přímý pozitivní sociální vliv 
Kandidát založil, rozvíjí a dál realizuje svou podnikatelskou myšlenku přímo, spolu s těmi, 
kdo jeho myšlenku podporují. Je nutné si ovšem uvědomit, že státní zaměstnanci 
a organizace veřejného sektoru nebudou zahrnuti do výběru, stejně jako zprostředkující 
organizace nebo nadace, které se snaží vytvořit sociální hodnotu prostřednictvím poskytnutí 
finanční a technické podpory komunitám. 
 
6. Úloha vzoru 
Kandidáta je možno považovat za vzor pro budoucí „sociální podnikatele“ a širokou 
veřejnost. 
 
7. Společná přidaná hodnota 
Kandidát musí prokázat zájem o tvoření národní a světové sítě výjimečných sociálních 
podnikatelů, která aktivně povzbuzuje a podporuje členy ke vzájemné podpoře. 
 
Komu je soutěž určena: 
Soutěž oceňuje jako sociálně prospěšného podnikatele osobu, která vytvořila a podporuje 
organizaci ať už ziskovou nebo neziskovou zaměřenou na systematickou sociální změnu 
prostřednictvím nových nápadů, metod či změn v přístupu k věcem. Do soutěže může být 
podnikatel nominován jiným subjektem nebo se může přihlásit sám prostřednictvím 
formuláře dostupného na webových stránkách soutěže  
http://www.ey.com/CZ/cs/About-us/Entrepreneurship/Entrepreneur-Of-The-Year/Socialne-
prospesny-podnikatel-roku 
 
Souvislost s prioritami projektu 
Soutěž ve svém přihlašovacím dotazníku problematiku zaměstnávání OZP vůbec nezmiňuje. 
Nicméně na základě uvedených kriterií je obecně možno přihlásit do soutěže osobu, která 
v rámci své firmy iniciovala společensky prospěšný projekt zaměřený na problematiku 
zaměstnávání OZP. 
 
Kontakty: 

http://www.ey.com/CZ/cs/About-us/Entrepreneurship/Entrepreneur-Of-The-Year/Socialne-prospesny-podnikatel-roku
http://www.ey.com/CZ/cs/About-us/Entrepreneurship/Entrepreneur-Of-The-Year/Socialne-prospesny-podnikatel-roku
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Slávka Vancáková  
Tel:  +420 731 627 048 
Ernst & Young, s.r.o. 
Karlovo náměstí 10 
120 00 Praha 2 
 
 
__________________________________________ 
 
Název ceny: 
Cena MOSTY  
 
Vyhlašovatel: 
Národní rada osob se zdravotním postižením ČR (NRZP) 
 
Charakteristika ceny: 
Cena je udělována každoročně za mimořádnou aktivitu nebo čin ve prospěch občanů se 
zdravotním postižením, a to ve čtyřech kategoriích: 

- Cena Národní rady osob se zdravotním postižením ČR pro instituci veřejné správy za 
mimořádnou aktivitu nebo čin ve prospěch občanů se zdravotním postižením; 

- Cena Národní rady osob se zdravotním postižením ČR pro nestátní subjekt za 
mimořádnou aktivitu nebo čin ve prospěch občanů se zdravotním postižením; 

- Cena Národní rady osob se zdravotním postižením ČR pro osobnost hnutí osob se 
zdravotním postižením; 

- Zvláštní cena Národní rady osob se zdravotním postižením ČR udělovaná za 
mimořádnou aktivitu nebo čin ve prospěch občanů se zdravotním postižením. 

Oceněné subjekty nebo osoby obdrží plastiku Cena MOSTY a pamětní diplom. Autorkou 
plastiky, která je uměleckým ztvárněním mostu z lidských rukou a je vytvořena z glazované 
keramiky je akademická sochařka Jitka Wernerová. Autorem pamětních diplomů je 
akademický malíř Otakar Tragan. 
 
Komu je soutěž určena: 
Ceny jsou udělovány na základě návrhu podaného třetí osobou. Návrhy mohou podávat 
fyzické i právnické osoby. Nominovány mohou být subjekty ze sféry veřejné správy, 
nestátních organizací i osoby, které se podílejí na aktivitách zlepšujících pozici OZP v naší 
společnosti. O nominacích rozhoduje nominační komise. O udělení hodnotící výbor. 
 
Souvislost s prioritami projektu 
Cena MOSTY je zaměřena pouze na jeden malý segment problematiky CSR. A to na 
výstupy činnosti subjektů veřejné správy a nestátních organizací. Nicméně v kontextu 
projektu si zaslouží pozornost, protože zviditelňuje v rámci různých metodik CSR 
opomíjenou oblast modifikace výstupů činností organizací s ohledem na specifické potřeby 
OZP. 
 
Kontakty: 
Národní rada osob se zdravotním postižením ČR  
Partyzánská 7, 170 00 Praha 7  
Telefon: +420 266 753 421  
E-mail: nrzp@nrzp.cz 
Zdroj: http://www.nrzp.cz/projekty/cena-mosty.html 
 
______________________________________ 
 

javascript:%20contactUs%20(%22Slavka%20Vancakova%22);
javascript:%20contactUs%20(%22Slavka%20Vancakova%22);
mailto:nrzp@nrzp.cz
http://www.nrzp.cz/projekty/cena-mosty.html
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Název ceny: 
Best Employers ČR 
V zásadě se nejedná o soutěž nebo cenu, ale o studii, která jako jeden ze svých výstupů 
nabízí i žebříček nejlepších zaměstnavatelů 
 
Vyhlašovatel:  
Mezinárodní společnost Aon Hewitt 
 
Charakteristika studie: 
Studie Best Employers analyzuje personální politiky a praktiky v mnoha společnostech  
v České republice a dalších zemích Evropy. Popisuje charakteristiky, které ze společností 
dělají dobré místo pro práci, a sestavuje žebříček nejlepších zaměstnavatelů České 
republiky a střední a východní Evropy, kde hlavním kritériem je hodnocení vlastních 
zaměstnanců. Studii provádí firma každoročně od roku 1997. Do ČR byla rozšířena  
v r. 2013. Doposud se studie zúčastnilo více než 2 500 společností z Evropy, Austrálie, 
Kanady, Latinské Ameriky a Asie. Ve středoevropském a východoevropském regionu 
poskytuje srovnání v rámci 8 zemí (Česká republika, Slovensko, Polsko, Maďarsko, Ukrajina, 
Bulharsko, Turecko, Rusko). V loňském roce se studie zúčastnilo 479 společností a 123 000 
zaměstnanců. 
 
Komu je studie určena: 
Společnosti se mohou studie zúčastnit v jakékoliv pořadatelské zemi, ve které jejich 
společnost funguje již minimálně 2 roky a je v ní zaměstnáno alespoň 50 stálých 
zaměstnanců. Do soutěže se přihlásí vyplněním dotazníku, který je dostupný na webových 
stránkách studie   
https://ceplb03.hewitt.com/bestemployers/europe/czechrepublic/czech/pages/registration.htm 

Aby mohla být společnost zařazena do závěrečných analýz, musí zajistit vyplnění všech 
povinných částí studie (3 druhy dotazníků - Průzkum motivovanosti a spokojenosti 
zaměstnanců, Audit personálních politik, Průzkum mezi vrcholovým vedením). Společnost 
také musí zabezpečit, že Průzkum motivovanosti a spokojenosti zaměstnanců, který bude 
realizován dostatečně reprezentativním vzorkem zaměstnanců.  

Souvislost s prioritami projektu 
Studie se ve svých dotaznících problematikou zaměstnávání zajímá pouze marginálně, a to 
v oblasti analýzy personálních politik, kde se obecně zajímá o dodržování rovných 
příležitostí. 
Kontakt:  
Aon Hewitt  
Václavské náměstí 19/832 
110 00 Praha 1 
Tel.: + 420 271 001 370 
Mobil: +420 774 439 485 
Fax: +420 271 001 379 
www.bestemployers.cz 
________________________________________ 
 
Název ceny: 
Firma roku – Rovné příležitosti 
Vyhlašovatel: 
Gender Studies, o.p.s. - nevládní nezisková organizace, která slouží především jako 
informační, konzultační a vzdělávací centrum v otázkách vztahů mužů a žen a jejich 
postavení ve společnosti.  

Charakteristika ceny: 

https://ceplb03.hewitt.com/bestemployers/europe/czechrepublic/czech/pages/registration.htm
http://www.bestemployers.cz/
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Firma roku: Rovné příležitosti je prestižní ocenění pro společnosti, které myšlenku rovných 
příležitostí pro ženy a muže uvádějí do praxe a které tak v současnosti udávají trend v 
personalistice. Ocenění může získat každá firma činná v České republice, která v daném 
roce prokáže kvalitu svých zaměstnaneckých politik a programů v oblasti rovných příležitostí 
pro ženy a muže. Cenu za rozvoj rovných příležitostí ve firmách Gender Studies  uděluje od 
roku 2004 
 
 
 
Komu je soutěž určena: 
Soutěže se může zúčastnit jakákoliv firma působící v ČR. Do soutěže se přihlašuje 
vyplněním patřičného dotazníku dostupného na webových stránkách soutěže 
http://rovneprilezitosti.ecn.cz/ 
Soutěž má dvě kategorie: malé a střední, a velké firmy, a každá tato kategorie má svůj 
dotazník.  
Malá a střední firma je pro potřeby soutěže definovaná jako organizace s 5 až 50 
zaměstnanci. Velké firmy mají od 51 zaměstnanců výše. 
 
Souvislost s prioritami projektu 
Z hlediska priorit projektu je tato soutěž irelevantní 
 
Kontakty: 
Gender Studies, o.p.s. 
Gorazdova 20  
120 00 Praha 2  
tel./fax:   224 915 666 
Sídlo: Klimentská 17 
110 00 Praha 1 
IČO: 25 73 70 58 
Tel./fax: +420 224 913 350 
office@genderstudies.cz 
 
________________________________________ 
 
Ochranná známka „Práce postižených“ 
 
Známku uděluje: 
Nadační fond pro podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením (dále též NFOZP) 
spolu se Sdružením pro oceňování kvality (dále též SOK)  
 
Charakteristika (výtah ze statutu ochranné známky „Práce postižených“): 
„Ochranná známka „PRÁCE POSTIŽENÝCH“ podporuje udržitelnost vhodných pracovních 
míst pro osoby se zdravotním postižením. Podporuje, zviditelňuje a propaguje práci 
a produkty osob se zdravotním postižením a stejně tak i jejich zaměstnavatele. 

Jde o systém, který vytváří podmínky a možnosti pro označování výrobků a služeb, které 
zdravotně postižené osoby skutečně a prokazatelně vyrobily, kompletovaly, balily nebo 
vykonaly, a to chrannou známkou “PRÁCE POSTIŽENÝCH“. 

Ochranná známka přímo podporuje a prezentuje zaměstnávání postižených spoluobčanů, 
a to u zaměstnavatelů, kteří v rámci chráněného pracovního trhu, ale i mimo něj, trvale 
přizpůsobují pracovní podmínky, pracovní postupy a dodržují veškerou platnou legislativu 
nejenom pro zaměstnávání osob se zdravotním postižením.  

http://rovneprilezitosti.ecn.cz/
mailto:office@genderstudies.cz
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Předpokladem získání Známky je, že se jedná o organizaci registrovanou v České republice 
podle příslušných právních předpisů, že organizace má zavedený takový systém řízení, který 
umožňuje kvalitní produkci, kvalitně provedenou službu.“ 
 
Komu je známka určena: 
 Známka je udělována pro následující kategorie: 
 výrobky vyrobené 
 práce/služba 

O její udělení může požádat formou zaslání žádosti na adresu SOK, zaplacení vystavené 
faktury za registrační poplatek a uzavření smlouvy o hodnocení jakýkoliv subjekt 
(podnikatelské subjekty, OSVČ, nepodnikatelské subjekty) který zaměstnává minimálně 50% 
osob – přepočtených pracovníků - se zdravotním postižením. 
Držitel, kterému byla Známka propůjčena, má právo výrobky nebo službu označovat 
známkou s podtitulem dle kategorie: 

 VYROBENO (výrobky, které prokazatelně min. ze 75 % vyrábějí osoby se zdravotním 
postižením ve společnosti, která zaměstnává minimálně 50% osob se zdravotním 
postižením). 

 SLUŽBA ( práce/služba, kterou skutečně vykonávají min. ze 75 % osoby se zdravotním 
postižením ve společnosti, která zaměstnává více jak 50% osob se zdravotním 
postižením). 

 
Souvislost s prioritami projektu: 
I když se v tomto případě nejedná o soutěž, ocenění, ani systematickou metodiku hodnocení 
naplňování principů CSR, ale o úplatnou službu, které chybí mj. přesná definice kontrolních 
mechanismů zabraňujících zneužívání známky, je to jedna z mála aktivit vedoucí ke 
zviditelnění pracovních schopností osob se zdravotním postižením a zaměstnavatelů, kteří 
se nebojí dát těmto osobám šanci své schopnosti a kompetence uplatnit v každodenní praxi. 
Proto si v rámci priorit projektu pozornost zaslouží. 
 
Kontakty: 
Nadační fond pro podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením 
Hana Potměšilová 
Sídlo: Bohuslava ze Švamberka 4, 140 00 Praha 4 
Kancelář: Sokolovská 103, 180 00 Praha 8 
e-mail: potmesilova@nfozp.cz 
Sdružení pro oceňování kvality 
Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 
kancelář: Smetanovo nábřeží 195, 116068 Praha 1 
tel.: 221 082 236, mobil: 602 327 922 
e-mail: info@sokcr.cz 
 
Zdroj: 
http://www.nfozp.cz, http://www.pracepostizenych.cz, http://www.sokcr.cz 
 

http://www.pracepostizenych.cz/images/Zadost-o-licenci.doc
http://www.pracepostizenych.cz/o-ochranne-znamce/kontakt
http://www.pracepostizenych.cz/jak-ziskat-licenci/poplatky
mailto:potmesilova@nfozp.cz
mailto:info@sokcr.cz
http://www.nfozp.cz/
http://www.pracepostizenych.cz/
http://www.sokcr.cz/
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Příloha č. 4 – Charta Diverzity 

Charta diverzity – dobrovolná iniciativa na podporu zavádění diverzity 
v Německu 

V prosinci 2006 iniciovaly čtyři německé firmy (Deutsche Telekom AG, Deutsche BP, 
Deutsche Bank AG, DaimlerChrysler AG) dobrovolnou kampaň – „Diverzita jako šance – 
Charta diverzity firem v Německu“. Podpisem dokumentu firma deklaruje svou ochotu 
podporovat, propagovat a dále rozvíjet uvnitř firmy diverzitu. Do května 2007 podepsalo 
chartu 70 firem. Ve Francii započala podobná iniciativa v roce 2004 a připojilo se k ní už 
3 000 firem. Rozšíření podobných iniciativ mezi firmami v EU může přispět k další propagaci 
hodnot diverzity. 

 
Charta diverzity pro Německo 

Diverzita jako šance 

Na hospodářské procesy v Německu dopadá různorodost moderní společnosti, ovlivňovaná 
globalizací a odrážející se v demografických změnách. Dospěli jsme k názoru, 
že v podnikání můžeme mít úspěch pouze za předpokladu, že přijmeme a zužitkujeme 
fenomén diverzity. Součástí fenoménu diverzity jsou i různorodost ve složení naší pracovní 
síly a rozmanité potřeby zákazníků a obchodních partnerů. Různorodé kompetence a talent 
manažerů a zaměstnanců otevírají cestu k inovativním a tvůrčím řešením. 

Zavádění Charty diverzity v našich společnostech si klade za cíl tvorbu pracovního prostředí, 
které je prosté jakýchkoli předsudků. Hluboce si vážíme všech svých kolegů nezávisle na 
pohlaví, rase, národnosti, etnickém původu, náboženství, světovém názoru, zdravotním 
postižení, věku a sexuální orientaci. Ocenění a podpora potenciálu představovaného 
různorodou pracovní silou představuje pro naše společnosti ekonomický přínos. 

Podporujeme atmosféru vzájemného respektu a důvěry, která bude mít pozitivní dopad na 
naši reputaci a morální kvality ve vztahu k našim partnerům a zákazníkům v Německu, a na 
celém světě. 

V rámci této Charty se zavazujeme: 

1. Pěstovat firemní kulturu charakterizovanou vzájemným respektem a oceněním 
každého jednotlivce. Přejeme si vytvořit takové podmínky, aby všichni (nadřízení 
i kolegové) tyto hodnoty respektovali a řídili se jimi. To si vyžaduje jasně 
deklarovanou podporu manažerů a nadřízených. 

2. Dohlížet na to, že naše procesy řízení lidských zdrojů budou kompatibilní se stávající 
skladbou kompetencí, schopností a talentu našich zákazníků a s našimi vlastními 
standardy výkonnosti pracovníků. 

3. Oceňovat diverzitu jak uvnitř, tak vně našich firem, být si vědomi inherentního 
potenciálu této diverzity a snažit se jí využít k prospěchu naší firmy. 

4. Zajistit, aby implementace této Charty byla patřičně propagována v rámci interní 
a externí komunikace. 

5. Pravidelně každoročně zveřejnit naše snahy a úspěchy při propagaci diverzity. 
6. Informovat naše zaměstnance a kolegy o realizaci této Charty a zajistit jejich aktivní 

účast. 

Jsme zcela přesvědčeni, že propagace a oceňování lidské různorodosti bude mít na 
německou společnost pozitivní dopad. Tuto firemní iniciativu vítáme a plně podporujeme. 

 (Keil et al., 2007, s. 30-31.) 
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Příloha č. 5 – Standardy diverzitní komunikace a osoby se zdravotním 
postižením (OZP) na trhu práce 
Diversity Management, nebo lépe diverzitu chápeme jako naplňování principů rovných 
příležitostí pro různé skupiny minorit ve společnosti. Určitá odlišnost, která zakládá 
příslušnost k té které minoritě, neznamená diskriminaci, ale příležitost nebo výzvu 
k plnohodnotnému uplatnění jak v pracovním kolektivu (tedy na trhu práce), tak v občanské 
komunitě. Principy diverzity se často zaměňují s rovnými příležitostmi, ale zatímco rovné 
příležitosti mají legislativní rámec a jsou v jeho rámci právně vynutitelné (viz přijatý 
antidiskriminační zákon), principy diverzity je možné naplňovat na základě uvědomělé 
dobrovolnosti, přičemž antidiskriminační zákon navozuje příznivé podmínky pro zavádění 
principů diverzity.  

Uplatňování principů diverzity ve společnosti znamená, že se společnost snaží přijmout, 
udržet, podporovat a dále rozvíjet rozvoj jedinců z různých menšin a přispívat k obohacování 
většinové společnosti na základě různosti členů těchto menšin, přičemž principy diverzity lze 
aplikovat na všechny minority (včetně OZP). Jejich respektování znamená, že odlišnost 
příslušníků jednotlivých menšin nezakládá možnost jejich diskriminace (a to ani pozitivní). 
Naopak, vzájemné ovlivňování a propojování (prolínání) menšin a většinové společnosti 
vytváří synergické efekty jak v přijímání menšin většinovou společností, tak v jejich vzájemné 
interakci v pracovních kolektivech i občanských komunitách. 

Protože početně nejrozsáhlejší minoritou v ČR jsou osoby se zdravotním postižením 
(1 015 mil. osob), zaměřuje se tento projekt na aplikaci principů diverzity, resp. na zavádění 
Diversity Management do praxe českých firem, s cílem přispět ke zlepšování 
zaměstnatelnosti OZP na trhu práce v ČR.  

Základem diverzitního jednání a chování majoritní společnosti (vč. zaměstnavatelů) 
ve vztahu k zaměstnávání OZP je jak znalost postupů pro zavádění Diversity 
Management do praxe českých firem, tak znalost zásad správné komunikace s touto 
komunitou. Protože OZP nejsou homogenní skupina, ale člení se podle specifik jednotlivých 
druhů a stupňů postižení, je nutno zvlášť pro každou ze základních a vybraných skupin OZP 
zařazených do projektu (tělesně postižení, zrakově postižení, sluchově postižení) vypracovat 
samostatné zásady správné komunikace. V praxi to znamená, že členové majoritní 
společnosti by měli získat všeobecný přehled o obecné charakteristice daného postižení, 
jeho etiologii, a to jak z psychologického, tak ze speciálně pedagogického hlediska. Je 
důležité, aby prošli praktickým nácvikem dovedností vázaných k všeobecné mezilidské 
pomoci vzhledem ke specifičnosti handicapu a získali komunikační kompetence potřebné pro 
práci s danou skupinou. 

Jinými slovy by členové majoritní společnosti měli vědět, co je podstatou daného 
postižení a jak vzniklo, jak se k handicapovaným chovat, jak je oslovovat, jak jim 
nabízet pomoc, kdy jim pomoc nenabízet, na co se jich zásadně neptat, jak se jich 
dotýkat a kde a kdy, a naopak, kde a jak se jich zásadně nedotýkat, vědět základní 
informace o jejich kultuře, o humoru té které skupiny OZP apod. Výsledkem aplikace 
diverzitního chování v praxi bude skutečnost, že většinová společnost bude rozumět tomu, 
že handicap nemusí nutně znamenat neschopnost úspěšně se prosadit v osobním 
a profesním životě. 

Seznámit se s těmito zásadami, přijmout je za vlastní, používat je v běžném životě znamená, 
že jste si osvojili kompetenci k diverzitě vůči osobám se zdravotním postižením. Tedy, že 
vaše znalosti, dovednosti, postoje a hodnoty respektují menšinu OZP jako rovnocennou 
součást majoritní společnosti. Většina dosud zakořeněných postojů a předsudků vůči OZP je 
mezi majoritní společností dědictvím minulého historického vývoje a pouhá informovanost 
o zásadách správné komunikace nemusí k eliminaci nesprávných postojů stačit. 
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K dosažení kompetence k diverzitě vůči OZP té části majoritní společnosti, která není zcela 
paralyzována myšlenkovými stereotypy středních a starších generací, je potřebné vytvořit 
standardy diverzitní komunikace s každou ze skupin OZP. Tyto standardy (doporučené 
postupy) diverzitní komunikace (dále jen SDK) budou tvořeny: 

1. zásadami správné komunikace s osobami se sluchovým postižením, 
se zrakovým postižením a s osobami tělesně postiženými, 

2. modelovými situacemi názorně ukazujícími základní chyby, kterých 
se většinová společnost dopouští při komunikaci s každou ze skupin OZP, 

3. úspěšnými životními (profesními) příběhy handicapovaných z každé ze skupin 
OZP, zpracovanými formou motivačních filmových dokumentů. 

Vytvořit materiál pro SDK je nejen možné, ale je to i nutnost, protože zaměstnavatelé nemají 
dodnes k dispozici žádnou praktickou pomůcku, která by jim pomohla orientovat se v tom, 
jak a podle jakých kritérií by měli vytypovávat pracovní místa prioritně nabízená OZP 
s konkrétním handicapem.  

Dále jim schází pomůcka, jak dle požadavků osob se zdravotním postižením upravovat 
pracovní náplň, pracovní místo, pracovní dobu atd. Stejně tak zaměstnavatelé nemají 
prakticky využitelné informace o zásadách správné komunikace s osobami se zdravotním 
postižením, nemají představu, jak by správná komunikace měla v praxi vypadat, a naopak, 
kterých nejčastějších základních chyb se běžný příslušník majoritní společnosti ve styku 
s OZP dopouští. Nedokáží vnímat, co jsou speciální potřeby8 osob 
se zdravotním postižením. Tedy, chybí jim modelové situace v audiovizuální formě, stejně 
jako motivační filmové dokumenty, které přinášejí svědectví o tom, že se navzdory nepřízni 
osudu lze mimořádně úspěšně uplatnit na trhu práce i v osobním životě (příklady dobré 
praxe).  

Další bariérou bránící uplatňování diverzitního chování ze strany zaměstnavatelů je 
skutečnost, že osobou, která většinou provádí konečný výběr OZP pro příslušné pracovní 
místo je personalista, který však dál s už přijatou OZP není v každodenním pracovním 
kontaktu. Proto je potřebné, aby se SDK byli seznámeni (proškoleni v nich) především 
bezprostřední nadřízení a spolupracovníci konkrétní OZP. 

 

                                                
8
 Speciálními potřebami vnímáme takový soubor opatření, který napomáhá osobě se zdravotním postižením uspokojovat běžné 

lidské potřeby. Nejde o zvýhodňování, protežování, upřednostňování! 


