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CSR



POVĚDOMÍ

Charita & filantropie
Vyhazování firemních peněz 
Tzv. greenwashing
PR kampaň za účelem zakrytí firemního skandáluX



TRANSFORMACE CSR = OD 
CHARITY K UDRŽITELNOSTI
• Historicky CSR vnímáno jen jako nákladová položka, či něco 

„povinného“ pro udržení pozitivního PR společnosti 
(greenwashing)

• Dnes vnímáno jako investice do budoucnosti, ze které může 
společnost profitovat

• Win-win princip: interně i externě



CSR
Udržitelný rozvoj (Sustainability) = Rozvoj, který splňuje potřeby 
současnosti, aniž by ohrozil schopnost budoucích generací 
uspokojovat své vlastní potřeby. (OSN)



CSR
Udržitelný rozvoj (Sustainability) = Rozvoj, který splňuje potřeby 
současnosti, aniž by ohrozil schopnost budoucích generací 
uspokojovat své vlastní potřeby. (OSN)

CSR (Corporate Social Responsibility) = Cílená firemní strategie, 
která se měří, hodnotí a přináší firmě konkrétní finanční i nefinanční 
benefity.



CSR
Ekonomický pilíř:
• Podpora místních 

obyvatel
• Etika
• Firemní řízení
• Transparentnost
• Protikorupční politika

Sociální pilíř: 
• Pracovní podmínky
• Lidská práva
• Zdraví a bezpečnost
• Rozvoj komunit
• Filantropie

Environmentální pilíř: 
• Ochrana biodiverzity
• Emise skleníkových 

plynů
• Recyklace
• Vodní hospodářství
• Opady



CSR REPORTING

CSR zpráva

Nefinanční report

Zpráva o udržitelném rozvoji

Zpráva o sociálních a 
environmentálních dopadech firmy 
(ESG report)



CSR REPORTING

CSR reporting měří, vykazuje a hodnotí výkonnosti organizace ve 
smyslu dosahování strategie a cílů udržitelného rozvoje.



GLOBAL REPORTING INITIATIVE

• První globální standardy pro vykazování zpráv o 
udržitelnosti

• Nejrozšířenější uznávanou metodologií NFR – přes 
80 % všech reportů

• GRI databáze reportů – 56 000+ reportů / 13 000+ 
firem celkem 

http://database.globalreporting.org/

http://database.globalreporting.org/


PROČ ZVEŘEJŇOVAT 
INFORMACE O CSR?
ü Regulace z EU, tlak mezinárodních organizací a národních vlád

ü Vyžadován bankami, burzami, investory a při mezinárodních tendrech

ü Slouží jako strategický nástroj pro vlastníky, management i 
stakeholdery

ü Řízení rizik moderní doby a integrace principů udržitelnosti do 
strategického rozhodování

ü Transparentnost a komunikace 
ü Konkurenční výhoda
ü Posílení reputace & zvýšení hodnoty značky 

ü Atraktivní zaměstnavatel, zlepšení firemní kultury



TRENDY V ČR
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CSR
Sociální pilíř

ZAMĚSTNANCI
• Pracovní podmínky
• Lidská práva
• Zdraví a bezpečnost
• Školení a vzdělávání
• Diverzita a rovné příležitosti
• Nediskriminace
• Dětská práce
• Svoboda sdružování

MÍSTNÍ KOMUNITY
• Rozvoj komunit
• Filantropie a dárcovství
• Dobrovolnictví



1. Hodnoty, vize a politiky
• Zajistit prolnutí všech CSR hodnot i do HR politik

2. Zaměstnanci
• Zapojit je a vytvořit zájem okolo CSR

3. Uchazeči o zaměstnaní / zisk top talentů
• Přidat CSR jako důležitou součást employer brandu

4. Firemní prostředí
• Zajistit lepší kvalitu pracovního života zaměstnanců

HR HRAJE KLÍČOVOU ROLI



ü Zaměstnanci
→ Zapojení do CSR aktivit se často pojí s větší produktivitou a 

zájmem o firmu a menší fluktuací 
→ 84 % by zvažovalo opuštění stávajícího zaměstnavatele, pokud 

by obdrželo pracovní nabídku od společnosti s lepší reputací 
→ Pro 78 % je důležité, abych jejich zaměstnavatel byl odpovědný

ü Uchazeči / zisk top talentů
→ 65 % uchazečů nechce pracovat pro společnost se špatnou 

pověstí

ü Firemní prostředí
→ 75 % hledá informace k firemní kultuře

HR HRAJE KLÍČOVOU ROLI



Udržitelné řízení lidských zdrojů (Sustainable HRM) lze definovat jako 
použití nástrojů HR k vytvoření takové pracovní síly, která má ty správné 
hodnoty, dovednosti a motivaci k dosažení trojí zodpovědnosti (tzv. triple 
bottom line).

Příklady:
→ Nastavit takový HRM, který se zasazuje o spravedlnost, rozvoj a well-being, 

a zároveň přispívá k dlouhodobému zdraví a udržitelnosti interních 
(zaměstnanců) i externích komunit.

→ Motivace zaměstnanců (prostřednictvím školení a kompenzací), jak se 
zasadit o ekologičtější výrobky a služby – jejich zapojení do rozhodovacího 
procesu

→ Podpora CSR „kultury“, propagace úspěchů na tomto poli, komunikace CSR
→ Odpovědné pracoviště, work-life balance
→ Diverzita a inkluze v náboru

UDRŽITELNÉ ŘÍZENÍ 
LIDSKÝCH ZDROJŮ



CSR JE…

ü Strategie, která musí být nedílnou součástí DNA společnosti, pak 
ji tvoří odpovědnou a udržitelnou

ü Přináší finanční i nefinanční benefity, pokud měřena

ü Propojení CSR & HR je důležité

ü Win-win: Dobrá pro firmu, a zároveň dobrá pro planetu



OTÁZKY?
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