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Příloha č. 1 – Komunikace se stakeholdery
CSR – společenská odpovědnost podnikání - je nástrojem podnikového řízení, marketingu a firemního
rozvoje. Je to dobrovolná snaha o odpovědnější zapojení podniku do společnosti, životního prostředí,
v souvislosti a v synergii s klíčovými firemními aktivitami a hodnotami. Sociální pilíř CSR klade důraz
na lidi a společnost, jejich vztah k firemním hodnotám a chování. Stejně jako je tomu u jiných
nástrojů, jeho potenciál a přínos závisí na uvědomění si jejího významu pro firmu. A také na
důslednosti a koncepčnosti jejího využití.
Podstatou uplatnění sociálního pilíře CSR je změna dílčích firemních hodnot a firemní kultury. I když
je naší primární cílovou skupinou okruh zaměstnanců se zdravotním postižením, zdaleka se netýká
jen zaměstnanců. Ti jsou pouze jednou skupinou zainteresovaných osob - stakeholderů1.
Změna uvnitř firmy může nejen zlepšit sociální klima ve firmě, ale může i významně ovlivnit
produktivitu, například silnější identifikací zaměstnanců se jménem a značkou firmy. Mnohem větší
potenciál však existuje vně firmy. Může změnit celkový pohled na firmu, její vnímání ze strany dalších
stakeholderů i jejich samotné chování.

Uplatnění sociálního pilíře CSR je trvalý proces, není to kampaň či jednorázový projekt – na
rozdíl od některých projevů filantropie nebo charity jako součásti ostatních projevů CSR podobně jako např. environmentální pilíř.
Takový musí být i obraz komunikace. Zatímco public relations jsou spíše jednosměrné,
komunikace se stakeholdery v rámci sociálního pilíře CSR vyžaduje důsledně obousměrný
tok informací.
Při uplatňování konceptu CSR jde o proces budování důvěry různých zainteresovaných stran ve
fungování firmy. Tuto důvěru si firma získává tím, že se soustavně snaží o pochopení očekávání svých
klíčových stakeholderů a jejich naplnění.
Okruh stakeholderů, jejich vliv, váha a účast na úspěchu firmy je individuální. Vždy však existují dva
okruhy zainteresovaných skupin:


Primární (zpravidla vlastníci, zaměstnanci, investoři, zákazníci, dodavatelé; s přímým vlivem);



Sekundární (ostatní zájmové skupiny bez trvalého přímého vlivu – např. média, občanský
sektor, místní instituce, obchodní sdružení, státní správa a její složky, podnikatelská nebo
obchodní sdružení, jejich okruh se může případ od případu lišit.

1

Zainteresované skupiny osob či organizací. Většina autorů doporučuje pojem „stakeholder“ nepřekládat, nemá jednoznačný český
ekvivalent. V obecném významu slova jsou za ně považováni „všichni, ať již jednotlivci nebo skupiny, kteří přímo či nepřímo, negativně nebo
pozitivně, ovlivňují situaci nebo chod firmy, nebo jsou naopak jejím působením přímo nebo nepřímo ovlivněni“.
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Firma musí především identifikovat a znát své stakeholdery, vědět, kteří jsou pro ni nejdůležitější.
Proto by si před zahájením CSR aktivit měla vytvořit tzv. analýzu zainteresovaných stran.
Měla by si položit pět základních otázek.

1

KDO jsou naši stakeholdeři

2

Jak jsou pro nás VÝZNAMNÍ a kteří z nich jsou KLÍČOVÍ

3

Jaká mají OČEKÁVÁNÍ a ZÁJMY

4

Jaký VLIV mají na NAŠE PODNIKÁNÍ

5

JAK S NIMI KOMUNIKOVAT
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Ve vztahu k sociálnímu pilíři mohou být příkladem:

Stakeholdeři

Typická očekávání z jejich strany

Zaměstnanci

Dobré pracovní podmínky
Přiměřené mzdy a nefinanční odměny
Dobré pracovní podmínky
Profesní růst a osobní rozvoj
Sladění osobního a pracovního života

Místní komunita

Pracovní uplatnění členů komunity
Finanční či materiální podpora
Přitažlivost, atraktivnost firemních aktivit v prostředí

Podobně tomu může být u dalších okruhů:

Vlastníci a investoři

Růst hodnoty firmy
Zisk, dividenda
Transparentnost
Kredit firmy a využívaná know - how

Zákazníci

Kvalita
Cena produkce na trhu
Servis, služby

Obchodní partneři

Včasné plnění závazků
Spolehlivost a serióznost
Kvalita smluv a jednání

Velmi orientačně lze vyjádřit vztah ke stakeholderům z hlediska priorit, míry vlivu a míry očekávání
v následující matici, která může být základem pro identifikaci a určení podrobnějších postupů,
strategií a scénářů, které si podnik ve vztahu k partnerům může podrobněji rozpracovat
a specifikovat a se kterými lze dále pracovat v oblasti komunikace.
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Zdroj: Bussines Leaders Forum, http://www.csr-online.cz.
Je dobré odpovědět si například na následující otázky:







Jaký je jejich motiv ke spolupráci s námi?
Zajímají je informace o nás? Jaké informace od nás očekávají a proč? Co udělat, aby je
informace od nás zajímaly?
Kdo nejvíc ovlivňuje jejich názor na nás?
V čem může být příčina jejich negativního názoru na nás?
Koho dalšího ovlivňují ve svém okolí – v náš prospěch nebo i neprospěch?
Jaký bude nejlepší (a nejracionálnější) způsob naší vzájemné komunikace?

Analýza vlivu může být založena na věcném rozboru jejich působení na procesy v podniku v rovině
zákonné, podzákonné, v rovině obchodní a způsobem a mírou ovlivnění vztahů s prostředím, okolím.
Jinou metodou může být expertní (například bodové) ohodnocením míry jejich vlivu skupinou
expertů z různých oborů činnosti podniku)
Na základě toho lze vytvořit „mapu stakeholderů“ a určit priority. Komunikace s nimi by neměla
opomenout tyto důležité součásti, které se dají charakterizovat 7 klíčovými pojmy:
NASLOUCHAT a SPOLUPRACOVAT
INFORMAČNÍ KANÁLY
DIVERZIFIKACE OKRUHU INFORMACÍ a OPTIMALIZACE (obsahu i formy informací)
ZPĚTNÁ VAZBA
MOTIVACE
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NASLOUCHAT
Podmínkou efektivní komunikace je nalezení společné řeči ve smyslu jazyka i hodnot, překonání
předsudků a případné počáteční nedůvěry, pochopení klíčových hodnot, očekávání a priorit
potenciálního stakeholdera.
Příklad:
Zaměstnanci : Rozhodující bývá osobní zkušenost (některých) zaměstnanců, která ovlivňuje názor
většiny. Klíčové bývá identifikovat převažující názor lidí, kteří mají osobní zkušenost se zdravotním
postižením, diskriminací, neinformovaností nebo předsudky. Identifikace očekávané atmosféry
a důvěry v pozitivní přístup firmy k zaměstnávání OZP.
Také zaměstnancům je třeba dokázat, že ze strany firmy se jedná o skutečnou vůli a zájem, nikoli jen
deklaraci a „laciný efekt“.
Najít první obyčejné, neokázalé příklady pracovních míst, na nichž již pracují lidé s postižením
a poslouchat „hlas lidu“. Vytvořit neformální síť „zainteresovaných osob“, čas od času umožnit
výměnu jejich názorů a zkušeností napříč organizační strukturou firmy.

SPOLUPRACOVAT – formálně i neformálně, systematicky a dlouhodobě
Příklad:
Úřad práce je instituce, jejíž kompetence a způsob jednání přísně stanoví zákon. Z převažujících
zkušeností nepředpokládá, že by tržně orientovaná firma stanovila sociálně odpovědné chování – nad
rámec povinností zákoníku práce a zákona o zaměstnanosti - jako jednu z priorit. Na počátku
komunikace musí samozřejmě být vnímána úřadem práce jako zaměstnavatel dodržující zákonné
povinnosti. Ideální je:
-

najít v okruhu respektovaných vedoucích pracovníků ÚP osobu, která první pochopí skutečný
zájem firmy stát se skutečným partnerem při řešení společných problémů
(s její pomocí) najít jednu z priorit – praktických potřeb úřadu práce, jejíž řešení může firma
přímo nebo nepřímo ovlivnit
na několika praktických příkladech dokázat, že to opravdu jde
využít této pozice k formálnímu a/nebo k neformálnímu sestavení společného akčního plánu
začít tento plán realizovat a vytvořit a kultivovat prostředí vzájemné důvěry
zajistit trvalou informovanost a publicitu realizace akčního plánu

Zapojení stakeholderů a řízení spolupráce se zainteresovanými stranami vede k jejich poznání,
porozumění jejich zájmům a k následnému dialogu, jehož výsledkem je oboustranná spokojenost tzv. win-win přístup (pomohu vám a zároveň budu mít z toho také určitý profit).
Ideální přístup: Podnik i stakeholdeři uskuteční společnou aktivitou v rámci sociálního pilíře CSR
svůj záměr nebo vyřeší problém, který je pozitivním přínosem pro obě strany.

INFORMAČNÍ KANÁLY – vytvoření takových schémat může výrazně zpřehlednit obraz firmy
z pohledu zainteresovaných partnerů a snížit náklady na komunikaci s okolím
Příklad:
Vlastníci nebo akcionáři jsou velmi pragmaticky zaměření na zisk a dividendu podniku. Přesto mohou
za určitých podmínek vnímat dlouhodobou strategii zaměřenou na budování sociální přidané hodnoty
jako vhodnou investici. Klíčové je vytvoření informačních kanálů (mimo manažerské nástroje
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a obvyklé výroční zprávy), které posunou sociálně odpovědné chování a jeho vliv na chování
zaměstnanců, jejich motivaci, loajalitu s firmou a tedy i produktivitu na úroveň rovnocennou s čistě
ekonomickými ukazateli. Klíčový význam má stanovení měřitelných nebo hodnotitelných kritérií, která
není snadné najít a sledovat. Zpravidla dávají srozumitelný výsledek až při získání časových řad
(několik i více let), kdy je možné je korelovat s ukazateli ekonomickými.
Je nezbytné důsledně se vyhýbat „laciným“ projevům sociálně odpovědného chování, založeným na
mediální atraktivitě některých příležitostí, které se naskytnou…. Bývají zrádné.

DIVERZIFIKOVAT okruh INFORMACÍ odpovídajících zájmům a vlivu konkrétních stakeholderů
Příklady:
Pro zaměstnance určitě není prioritou výše nákladů na vzdělávání zaměstnanců či jejich poměr
k celkovým nákladům firmy, primárně je nezajímá úsilí, které musí vlastníci a management vynaložit
k získání zakázek, úskalí a problémy na trhu, ale pracovní prostředí, podmínky pro osobní rozvoj
a finanční i nefinanční odměnu za práci. Pro vlastníky či akcionáře nejsou jistě prioritou problémy
a postoje spolupracujících neziskových organizací nebo priority státní politiky zaměstnanosti, pokud
přímo neovlivňují postavení a rozvoj firmy.
Bude je však zajímat ocenění firmy z hlediska budování
postavení na trhu a její atraktivnost pro nové kvalitní a kvalifikované zaměstnance.

OPTIMALIZOVAT – z hlediska formy a času
Příklad:
Popis aktivit v ekonomické, sociální a environmentální oblasti
Přímý a konkrétní popis aktivit za pomocí kvalitativních a kvantitativních indikátorů (lze se inspirovat
např. indikátory GRI systému). Jenom tak budou moci stakeholdeři vaší zprávě plně důvěřovat a brát ji
vážně. Efektivnější než suché statistiky a kvantifikace bývá odkaz nebo popis konkrétního příkladu.
Velmi působivé je uvést příklady ze života firmy v oblasti CSR aktivit (např. příběh - výpověď
zaměstnance, který v rámci dobrovolnického programu firmy přispěl k rozvoji neziskové organizace).
Odlehčíte tak suchá fakta a zvýšíte čtivost zprávy.
Méně je někdy více – osvědčené a univerzální pravidlo.

ZPĚTNÁ VAZBA – reflexe, odezva ze strany stakeholdera na obsah a formu komunikace je nezbytná
pro zlepšování a efektivnost komunikace.
Příklad:
Město nebo obec samozřejmě firmu, která zde sídlí, vnímá jako zaměstnavatele jejích občanů.
Naopak firma je značně závislá na infrastruktuře města nebo obce, jejím fungování. Efektivnost
obojího může významně ovlivnit vzájemná spolupráce firmy a města, obce. Nástroje komunikace
nesmí podcenit úlohu zpětné vazby.
Zpětná vazba může mít různé formy - od formálního projevu (žádost o vyjádření obce k významnému
rozhodnutí firmy) až po zcela neformální večeři ředitele a starosty, pozvání na výroční akci nebo
podnikovou oslavu. Poskytnutí rozhodujících pozitivních výsledků firmy ve srozumitelné podobě místní
radnici nebo místnímu tisku.
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MOTIVACE stakeholderů ke spolupráci je nezbytnou podmínkou. Ideálně tím, že stakeholdeři se
stávají spolutvůrci změn (chování, obrazu firmy i samotného produktu podnikání), které odpovídají
jejich zájmům a očekáváním, očekávají pozitivní změnu k jejich prospěchu.
Příklad:
Přidržíme-li se role podniku jako zaměstnavatele, stakeholderem může být i vysoká nebo střední
škola v oboru podnikání firmy. Jsou-li navazovány kontakty studentů, kateder školy již v průběhu
studia, může být firma nejen potenciálním zaměstnavatelem absolventů, ale může se podílet i na
vývoji produktu, firma nabízí témata bakalářských nebo diplomových prací, která mohou být využita
k oboustrannému prospěchu.
Pohled na realitu
Dnešní trh a struktura podniků jsou velmi rozmanité, roste podíl středních i menších firem, které
hledají rozumný způsob využití sociálního pilíře CSR ve svůj prospěch, jejichž kapacita pro formální
komunikaci je však velmi omezená. Mění se struktura a počet majitelů, operativně se přizpůsobují
podnikání a trhu. Jejich možnosti pro uplatnění sociálního pilíře CSR tím však omezeny nejsou, spíše
naopak.
Potenciál využití nesporně existuje u velkých firem, zpravidla nadnárodních nebo navázaných na
nadnárodní trh, které se již orientují, více či méně uplatňují některé prvky CSR, často i jejího
sociálního pilíře. Jejich výhodou je určitá existující kapacita pro formální komunikaci. Nevýhodou
může být paradoxně nevyjasnění nebo nezvládnutí dělby kompetencí uvnitř podniku. Většina prvků
sociálního pilíře zpravidla stojí na odpovědnosti personálního útvaru firmy, ten ale obvykle
nekomunikuje se zákazníky, dodavateli nebo obchodními sdruženími, atd. Proto je třeba do
komunikace aktivně zapojit i ostatní útvary, zejména výrobně a obchodně orientované. Cesta změn u
velké firmy bývá komplikovanější, vyžaduje překonání obvyklých postojů nejen ve vztahu ke
stakeholderům, ale i změny ve stereotypech a vztazích uvnitř této firmy s často složitou organizační
strukturou.
Cesta malé firmy k budování sociálního pilíře je nesrovnatelně jednodušší, pokud ji zpravidla jediný
vlastník nebo klíčoví manažeři přijmou jako zajímavý prostor pro rozvoj a posunou v žebříčku
firemních hodnot. Mají však omezený prostor pro její důsledné a systematické uplatňování. Je
logické, že těžiště jejich komunikace se stakeholdery bude v neformální rovině. I zde však může být
přihlíženo k uvedené struktuře identifikace a komunikace.
V obou případech jde o posun hodnot sociálního pilíře CSR ve firemní strategii – ta se pak musí stát
čitelnou a srozumitelnou i pro nejdůležitější stakeholdery.

Obvyklé druhy a typy KOMUNIKACE
A)
Osobní
 schůzky nebo jejich část
 porady
 obchodní jednání s dodavateli/odběrateli
 jednorázové nebo periodické mítinky
Je dobré stanovit oficiální nebo neoficiální status vzájemné kooperace, předem vyjasnit a deklarovat
smysl a vzájemná očekávání (co je možno očekávat, jaké výzvy, přání a potřeby na obou stranách).
Mohou být takto získané informace užitečné – hned a do budoucna? Může přispět k žádoucím
změnám.
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B)
Písemná (e-mail)
 prostá nebo strukturovaná korespondence, formou dotazníků nebo anket
 přílohy k běžné komunikaci (vhodně časované a formulované, pravidelně nebo nárazově)
 sekcemi na webových stránkách určenými pro tento okruh komunikace
Výhodou je mnohem širší okruh (různých) zákazníků, klientů nebo partnerů, racionální forma bez
nároků na čas, nevýhodou je absence neverbální komunikace, sklon k formálnímu přístupu se všemi
dopady.
C)
Informace (jednosměrné, případně se zpětnou vazbou příjemců)
 webové stránky
 brožury
 letáky
Typický je plošný účinek s nižší zpětnou vazbou, hodí se zejména pro segment zákazníků, obyvatel
regionu, týká se spíše produkce a obchodní stránky podnikání. Lze je ale využít k vytváření a
dokreslení obrazu firmy, která nebude vnímána „jen jako dodavatel produktu a zaměstnavatel lidí“.
D)
Tiskové relace
 regionální
 plošné na národní úrovni
 na mezinárodní úrovni
Jsou určené pro segment stakeholderů typu „média“, která však mohou ovlivnit velký okruh dalších
segmentů, přitáhnout k zájmu o komplexní pohled na firmu další zajímavé stakeholdery. Velmi
účinně mohou ukázat, jak obchodní firma ovlivňuje prostředí regionu, život zaměstnanců, partnerů
mimo obchodní svět, nefinanční přínosy podnikání a služeb. Populárně formulované zprávy
naroubované na konkrétní příběhy jsou velmi účinné.
E)
Alternativní komunikace
Zejména pro případy nepředvídaných situací, krizí, událostí je dobré mít předem připravený krizový
plán komunikace, který může využít klasických plošných informačních kanálů (tisk, média, ale i
netradiční řešení, například s využitím partnerů nebo jiných stakeholderů).
Jde o mechanismus, který může minimalizovat škody na obrazu firmy, vytvořeném v době před krizí
s dopadem na obchodní pozici, motivaci zaměstnanců, vztah dodavatelů, obyvatel regionu i ostatních
stakeholderů.
 Jaký typ informací
 Komu nezbytně
 Prostřednictvím koho (osoby, stakeholdeři, média)
 Jak daleko lze zajít s otevřeností, uznáním či kompenzací pochybení
F)
Síťování – komunikace v síti
 Výměna zkušeností se stakeholdery nebo partnery s podobnými problémy a zkušenostmi
 Lokálně, regionálně nebo v širším měřítku
 Napojení sítě na existující strukturu (podnikatelské sdružení, komora, svazek, klastr)
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G)
Jiné typy komunikace
 Neformální kontakty v zájmových skupinách (zájmy související s činností firmy)
 Dny otevřených dveří
 Spolupráce nebo přímá účast v iniciativách/akcích NNO, spolků, sportovních či kulturních
akcích, propůjčení jména firmy, podíl na organizaci (mimo klasický sponzoring)
 Informační linka – „hotline“ nebo provozování inzertního serveru jako projev filantropie
 Speciální webové stránky apod.
Příklad mapy procesů pro zahájení dialogu se stakeholdery.
1. S kým chceme komunikovat a jak.
2. O čem chceme komunikovat a co se chceme od stakeholderů dozvědět.
Možné strategie
a) lze zvolit široký okruh stakeholderů, pak budou témata širší a obecnější;
b) při komunikaci s jednotlivými partnery lze témata a otázky více specifikovat.
3. Připravte si tabulku nebo graf, v němž znázorníte hlavní předměty dialogu a jejich obsah,
vlastní předpoklad.
4. Vyhodnoťte odpovědi, reakce stakeholderů na strukturované otázky v grafu a srovnejte
výsledky s vašimi vlastními předpoklady (evaluace v grafu, např. flipchart nebo
dataprojektor).
Vyznačte rozpory a rozdíly – udělejte evaluaci.
5. Sporné nebo nejasné reakce prodiskutujte (se stakeholdery samotnými, a/nebo expertem na
danou problematiku, případně společně).
6. Pokud vzniknou závěry nebo konkrétní úkoly, doporučení, jsou dobrým základem pro další
kolo dialogu.
Obecným pravidlem je nezbytné seznámení všech zapojených účastníků dialogu nejen s jeho
výsledky, ale také s praktickými dopady, změnami, úkoly a jejich řešením. Doporučena forma tabulky
– katalogu závěrů a opatření.
Zjistěte, jak na tom jste:
Vyplnění tabulky by nemělo trvat déle než deset minut. Neexistují správné nebo nesprávné odpovědi
– otázky mají za cíl vás povzbudit a inspirovat k zavedení vhodných opatření. Označte odpovědi, které
nejlépe vystihují skutečnost ve vašem podniku, a přemýšlejte o nich.
Příkladem může být baterie otázek dostupná na http://www.csr-online.cz/wpcontent/uploads/2012/11/Dotaznik_CSR.pdf
Jako příklad uvádíme dvě typické skupiny stakeholderů: zaměstnance a místní komunitu (obec či
město).
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Zdroj: Webový portál Business Leaders forum; online. Dostupné z: http://www.csr-online.cz.
Vliv jednání se zaměstnanci na dlouhodobý úspěch firmy
Úspěch podnikání závisí na mnoha vlastnostech zaměstnanců – na znalostech, dovednostech,
talentu, píli, odpovědnosti, inovativní kreativitě a mnoha dalších. Ale nikdy se nemůže firma obejít
bez jejich motivace!
Jak vše realizovat v praxi?
Základní potřeby zaměstnanců můžete zajistit i pouhým plněním legislativních povinností
v zaměstnanosti, bezpečnosti a ochraně zdraví. Skutečnou vnitřní motivaci jim však dá váš viditelný
zájem o jejich profesní rozvoj a o spokojenost z práce i osobního života. Budou vědět, že si jich
skutečně vážíte jako jednotlivců a že oceňujete jejich podíl na rozvoji podniku.
Jak správně motivovat zaměstnance?
Není to jenom o výši platu a benefitech! Navažte s nimi interní partnerství:
 postarejte se o důvěru mezi vedením podniku a zaměstnanci;
 kde to má smysl, raďte se s nimi o podnikových záležitostech;
 usilujte o jejich spolupráci v důležitých situacích;
 s rozvojem podniku podporujte zároveň i rozvoj kariéry jednotlivých zaměstnanců;
 umožněte zaměstnancům vhodnou rovnováhu pracovního a osobního života.
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Co získáte?
Když v zaměstnancích vzbudíte upřímný zájem o podnik, získáte od nich více nápadů, větší nasazení a
věrnost – a tím zvýšíte celkovou efektivitu podniku. Zaměstnanci jsou „in" – často vidí problémy i
jejich řešení dříve než vy. Když je získáte pro hodnoty a způsob práce vašeho podniku a umožníte jim
uplatňovat vlastní nápady, prospěch získají obě strany: zaměstnanec bude spokojenější a firma bude
lépe prosperovat. Motivovaní pracovníci jsou stabilní, spokojená pracovní síla pomáhá budovat
dobrou reputaci celého podniku. Zvýšíte pružnost podnikání, produktivitu pracovníků a sdílení
neformálních znalostí.

Vztah k místní komunitě

Zdroj:
Vliv vztahu k okolí na dlouhodobý úspěch firmy
Mezi zdravým a výnosným podnikáním a spokojeností okolí existuje jasná souvislost. Většina podniků
tvoří nedílnou součást své obce a aktivně se účastní lokálních aktivit.
Být dobrým sousedem může zahrnovat cokoli, co obci přináší prospěch. Nabízí se nepřeberné
množství aktivit, například:
 firemní dárcovství formou finanční či materiální pomoci
 poskytování času zaměstnanců a jejich odborných znalostí
 účast na lokálních sportovních, vzdělávacích či kulturních projektech
 pomoc při řešení lokálních sociálních problémů (prevence kriminality či nezaměstnanosti).
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Jak vše realizovat v praxi?
Vybírejte takové aktivity, které jsou v souladu s obchodními cíli a zaměřením vašeho podniku, zajímají
potenciální zákazníky a vzbuzují zájem vašich zaměstnanců.
Co získáte?
Aktivní zapojení v lokálním společenství vám přinese cenné výhody:
 nové trhy, zákazníky či obchodní příležitosti
 zvýšené uznání a úctu zákazníků
 lepší pověst podniku
 snadnější získávání a udržení zaměstnanců
 propojení a vazby s jinými lokálními podniky.
Co může společenská odpovědnost firem přinést
Odpovědné chování je tržně výhodné. Jednání podniku v souladu s principy CSR přináší podniku řadu
výhod a zisků, a to nejen nefinančního rázu, které jsou důležité pro jeho kvalitní a dlouhodobě
udržitelné fungování:












větší transparentnost a posílení důvěryhodnosti firmy;
vyšší přitažlivost pro investory;
budování reputace a z ní vyplývající silné pozice na trhu;
odlišení od konkurence, zviditelnění značky pro spotřebitele;
zvýšení produktivity práce a loajality zaměstnanců;
možnost získání a udržení kvalitních zaměstnanců;
snížení nákladů na risk-management;
přímé finanční úspory spojené s ekologickým chováním (např. úspora energie, opětovné
využití odpadového materiálu ve výrobě);
zvýšení obratu;
zvýšení kvality produktů či služeb;
posílení know-how firmy, nejen v personální oblasti.

Odpovědnost je důležitá i pro malé a střední podniky, CSR nepřináší výhody jen velkým firmám, získat
mohou i ty menší:







Snazší nacházení pracovníků – menší podniky hůře získávají vhodnou pracovní sílu; nemohou
si dovolit drahé inzeráty a zejména absolventi univerzit nastupují raději k velkým firmám.
S využitím CSR může i malá firma nabídnout potenciálnímu zaměstnanci výhody, vyšší míru
potřebných informací, vyvolávajících zájem a posléze i vyšší loajalitu k firmě.
Snazší získávání obchodních partnerů – společenská odpovědnost firem ovlivňuje
i dodavatelsko-odběratelské vztahy, některé firmy při výběru partnera přihlížejí i k vlivu
konceptu CSR.
Public relations – malý podnik nemůže vynakládat velké prostředky na komunikaci
s veřejností, proto má velký význam jeho všeobecně známé dobré jméno.
Kontakty a informace – podnik může získat informace z okolního prostředí a navázat vztahy
s klíčovými partnery, což mu přinese prospěch ze střednědobého i dlouhodobého hlediska.

Měření přínosů
Nabízí se otázka: je vůbec možné měřit užitek z dobrovolné aktivity, u níž firma předpokládá
nehmotný přínos jako je např. zvýšení firemní reputace či motivace zaměstnanců?
CSR vnímáme jako investici do nehmotných aktiv podniku, které lze ohodnotit pomocí indikátorů
a které v dlouhodobém horizontu přináší firmě měřitelný finanční prospěch (viz příklady v tabulce
níže).
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Nefinanční přínos

Měření/indikátor

Dlouhodobý efekt

Spokojenost a kvalifikace
zaměstnanců

Počet dnů absence
Počet proškolených osob
Průzkumy

Pokles absence v práci
Vyšší motivace a výkon
Lepší pozice pro nábor
zaměstnanců

Spokojenost a stabilita
zákazníků

Průzkumy
Počet opakovaných objednávek
Počet reklamací

Posílení pozice na trhu
Zvýšení obratu

Dobré jméno firmy

Průzkumy
Skupinové diskuse
Ohlasy v médiích

Posílení pozice na trhu
Možnost nových
podnikatelských příležitostí
v rámci místních partnerství
Získání segmentu sociálně
citlivých zákazníků
Efektivnější risk management

Pružnost a kreativita tržního
chování podniku
(produkty,služby, procesy)

Počet modifikací produktů,
služeb nebo procesů
Vyšší přidaná hodnota
produktů nebo služeb

Zvýšení tržního podílu
Lepší pozice na trhu
Vyšší obrat

Environmentální kultura
podniku

Spotřeba energie
Množství emisí
Množství nebezpečných látek
Podíl recyklace

Přístup k veřejným tendrům
Snížení negativních vlivů na
jednotku produkce
Získání ekologicky citlivých
zákazníků

Vyhodnocování přínosů plynoucích z odpovědného chování brání fakt, že vazby „příčina – následek"
jsou zde málo zjevné a navíc je možné je zaznamenat pouze dlouhodobě. Příznačný je v této
souvislosti známý výrok Garryho Pfeifera, manažera firmy DuPont, který prohlásil: „Během
posledních pěti let DuPont snížil své dopady na životní prostředí o 60 % a jeho hodnota na trhu
vzrostla o 340 %. Mohu dokázat, že tato dvě fakta spolu souvisí? Nemohu. Myslíte, že o tom mám
pochybnosti? Nemám."
Otázka k diskusi: patří do komunikace a dialogu se stakeholdery téma sociální přidané hodnoty
a jejího vyjádření? Hodnocení nebo dokonce měření? Existují odborné studie, které se snaží nalézt
odborné přístupy, zatím spíše v zahraničí.
Pro zájemce je možno uvést odkaz např. na
http://www.isvav.cz/resultDetail.do;jsessionid=5AE249612989F0132166968892776C09?rowId=RIV/4
4555601:13510/09:00005308%21RIV10-GA0-13510
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Příloha č. 2 – Nástroje na podporu zaměstnávání OZP na volném i chráněném
trhu práce (po 1. 1. 2012)
Nástroje

Právní forma

Pozitivní vliv

Negativní vliv, problém, řešení

Obecné nástroje
Antidiskriminační
přístup v duchu
Úmluvy práv OZP
(OSN, Národní plán
integrace OZP)

Zákoník práce, §§ 16 a 17
s odkazem na zákon č.
198/2007Sb zajišťujícím
rovný přístup a práva
osobám se ZP
Zrušení § 4 Nařízení Vlády
ČR k minimální mzdě od 1.
1. 2013.

Pracovně-právní
ochrana OZP

V zásadě neexistuje
odlišný postup u OZP,
prvky ochrany byly
postupně ze zákoníku
práce odstraněny.

Vliv na společenské
postavení OZP. Změna
myšlení většinové
společnosti. Podpora
přístupu ke vzdělání,
informacím a službám.
Překonání předsudků a
mentálních bariér na
straně většiny.

Usnadnění přístupu OZP
na trh práce, eliminace
obav zaměstnavatelů
z důsledků možného
budoucího ukončení
pracovního poměru.
Klasifikace stupně
Zákon č. 155/95Sb. o
Relativně stabilní
postižení OZP
sociálním zabezpečení,
univerzální systém
pro trh práce a
Vyhláška MPSV ČR č.
posudkové služby
podnikání
359/2010Sb. - přinesla
v působnosti ČSSZ, jediný
hlavně zpřísnění kritérií
posudek je využíván pro
Zákon o zaměstnanosti
více účelů (důchodové
č.435/2004Sb. (§67)
účely i pro podporu
novela od roku 2012.
zaměstnávání). Povinnost
používat mezinárodní
klasifikaci a metodiku ICF
od r. 2011.
Specifické nástroje a povinnosti pro otevřený trh práce
Ohlašovací povinnost §80 zákona o
Snížení administrativní
volných pracovních
zaměstnanosti
zátěže zaměstnavatelů.
míst pro OZP u
Povinnost zrušena
zaměstnavatelů
k 1. 1. 2012, pouze nutno
vést evidenci.
Sleva na dani
§35 zákona č.586/1992Sb. Jediný jednoznačný a
z příjmu (18/60tis. Kč o dani z příjmu
plošné účinný stabilní
/ rok) za
právnických osob.
nástroj pozitivní motivace
zaměstnanou osobu
zaměstnavatelů –
se ZP (vyšší sazba u
úspěšných podnikatelů
TZP)
vykazujících zisk.
Povinný podíl
§81 zákona č.435/2004Sb. Motivuje zaměstnavatele
zaměstnaných osob
o zaměstnanosti ve znění
k přímému zaměstnání
se ZP (zaměstnavatel novely pro rok 2012.
OZP. Za neplnění je
s více jak 25
Alternativy plnění. Limity
zákonem uložen
zaměstnanci)
pro využití náhradního
vymahatelný odvod do
plnění (tedy počet
státního rozpočtu.
zaměstnanců dodavatele a Alternativa náhradního
36násobek průměrné
plnění odběrem produkce
mzdy ČR za každého
zaměstnavatelů více než
zaměstnance se ZP).
50% OZP.

Deklarativní charakter, obtížná
vymahatelnost práva, identifikace
porušení pravidel. Ke změně
dochází v reálném prostředí
velmi pomalu. Nutná osvěta a
propagace ze strany státu, z
odborných i všeobecně
orientovaných médií.
Zvyšuje obavy zaměstnaných OZP
ze zneužití v mezních případech,
nutná osvěta.

Nevyhovuje požadavkům
začleňování OZP na trh práce,
posouzení hlavní diagnózy a
ztráty funkčních schopností
neřeší podstatu znevýhodnění
dané osoby v podmínkách,
v nichž se nachází (např. věk,
kvalifikace, sociální prostředí a
osobnost člověka), v praxi není
mezinárodní klasifikace
přijímána.
Chybí data pro monitoring a
statistiku na národní a regionální
úrovni.

Účinnost klesá s vyměřovacím
základem daně, zastaralé sazby
slev z roku 1997 ztrácejí
motivační účinnost (zejména nižší
sazba 18 tis. Kč / rok/ 1 OZP).
Týká se pouze zaměstnavatelů
nad 25 zaměstnanců. Postrádá
pozitivní složku motivace.
Není dořešena evidence a
kontrola dodržování limitů ze
strany překupníků náhradního
plnění. Riziko spekulace nese
odběratel, řešením je návrat
k původnímu doplňkovému účelu
tohoto nástroje.
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Příspěvek na zřízení
chráněného
pracovního místa

§75 zákona č.435/2004Sb.
o zaměstnanosti.

Nástroje
Příspěvek na provoz
chráněného
pracovního místa
obsazeného OZP

Právní forma
§76 zákona č.435/2004Sb.
o zaměstnanosti.

Rekvalifikace, tvorba
společensky
účelného pracovního
místa
a další nástroje
v rámci aktivní
politiky
zaměstnanosti

§ 108 a následující zákona
č.435/204Sb.
o zaměstnanosti.

Pracovní rehabilitace

Individuální plán pracovní
rehabilitace OZP dle § 69
zákona č.435/2004Sb.
o zaměstnanosti.

Regionální
a
individuální projekty
a granty OP LZZ ESF
(EU)

Časově omezené projekty
s regionální
působností
zpravidla Úřadu práce ČR.

Možnost získat finanční
příspěvek
na
úpravy
pracoviště, vymezeného
dle §75, na které bude
z evidence ÚP přijata OZP.
Pozitivní vliv
Možnost získat finanční
příspěvek až do výše
4 000,- Kč měsíčně na
provoz CHPM obsazeného
OZP.
Nástroje využitelné
plošně, tj. i pro osoby se
ZP
Nevylučují se s uplatněním
ostatních nástrojů.

Moderní nástroj
respektující individuální
potřeby a požadavky UoZ
nebo klienta, pokud je
procesem cíleným ke
konkrétní pracovní pozici
nebo poptávané profesi.
Nástroj využitelný nejen
ve spojitosti s většinou
ostatních nástrojů APZ, ale
i se sociálními službami.
Mohou
reflektovat
regionální potřeby trhu
práce
a
poměrně
významně působit na
zaměstnávání ZP.

Administrativa
spojená
s doložením účelu a výše
příspěvku.
Závazek
udržení
vymezeného pracovního místa
nejméně po dobu 3 let.
Negativní vliv, problém, řešení
Administrativní nároky, nutnost
žádat čtvrtletně úřad práce,
pozitivní je záruka dlouhodobé
podpory v případě splnění
podmínek.
Nositeli jsou převážně
specializované organizace,
nespolupracující přímo s trhem
práce a nenavazují na jeho
potřeby - s nositeli pracovních
míst OZP. Akreditace MŠMT,
výběrová řízení ÚP ČR apod.
Využitelné individuálně podle
podmínek.
Prostředek není napojen na
ostatní systémy (koordinované)
rehabilitace a na konkrétní
vhodná pracovní místa. Prostředí
(OZP, firmy) není zatím
připraveno zapojit se masivněji,
chybí akvizice pracovních míst ze
strany Úřadu práce či nositele PR.
Administrativní bariéry. V případě
adresnosti využitelné a účinné.
Složitá
administrativa,
problematická udržitelnost po
skončení podpory EU.

Specifické nástroje pro chráněný trh práce (více než 50% OZP z počtu zaměstnanců organizace)
Zákonný příspěvek
na zaměstnávání OZP
na vymezeném
chráněném
pracovním místě
Zvýhodnění mezi
uchazeči o zadávání
veřejných zakázek
v případě rovnosti
podmínek o 15%
nabídkové ceny

§ 78 zákona č.435/2004Sb.
(pro zaměstnavatele nad
50% zaměstnanců se ZP na
vymezených CHPM ).

Náhradní plnění –
zvýhodnění dodávek
a zakázek od ZZP

§81 zákona
č.435/2004Sb.a vyhláška
MPSV ČR č. 518/2004Sb.

Zvýhodnění ZZP jako
uchazečů o veřejné
zakázky dle zákona
č. 137/2006 Sb. o 15%
nabídkové ceny v pásmu
podlimitních zakázek.

předem daná podmíněně
nároková a dlouhodobá
hmotná podpora
pracovních míst za
předem daných podmínek.
Minimum veřejných
zakázek vyhlašovaných
v pásmu podlimitu,
výsledkem je prakticky jen
proklamace zvýhodnění
s malým přínosem pro
obchodní pozici
zaměstnavatele.
Motivuje odběratele na
volném trhu k zájmu o
produkci zaměstnavatelů
více než 50% OZP.

Rostoucí administrativní nároky,
nutnost čtvrtletně žádat,
příspěvek není od roku 2008
valorizován.
Nařízení EU 2004/18/EC. Nový
zákon od roku 2006 umožňuje
vyhrazení některých „okruhů
dodávek zboží“ pro
zaměstnavatele na chráněném
trhu práce prováděcím
předpisem. Tato možnost
Nebyla v ČR využita a dořešena.
Spekulativní využívání tzv.
„přefakturace“ náhradního plnění
s minimálním vlivem na
zaměstnanost OZP.
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Příloha č. 3 - Dodržování rovných příležitostí pro znevýhodněné skupiny
(v rámci dodržování lidských práv)

Dodržování rovných příležitostí pro znevýhodněné skupiny
(v rámci dodržování lidských práv)
Materiál byl zpracován autorským kolektivem Ostravské univerzity v Ostravě
pod vedením doc. PhDr. Jany Kutnohorské, CSc.

Ostrava, 2013
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1.

Problematika rovných příležitostí (vymezení problematiky)

V prosinci 2011 bylo dle údajů Českého statistického úřadu2 evidováno 508 451 uchazečů o práci,
z toho bylo 250 301 žen, 63 092 OZP, 33 508 absolventů a mladistvých3.

1.1. Diskriminace
Etymologie: Pojem diskriminace se odvíjí od latinského slova discriminare, které v českém překladu
znamená slovo rozlišovat.
Pojem diskriminace bývá vždy vnímán negativně. Diskriminace je jakákoliv situace, v rámci které se
s určitým člověkem zachází jinak než s ostatními lidmi z důvodu jeho příslušnosti k určité sociální
skupině nebo kategorii osob4. Samotné vymezení pojmu není jednoduché, proto se omezíme na
právní vnímání diskriminace.
Právní vnímaní diskriminace
V rámci české právní úpravy rovné zacházení a zákaz diskriminace při uplatňování práva
na zaměstnání stanovuje § 4 zákona č. 435/2004 Sb., zákon o zaměstnanosti. Je zakázána přímá
i nepřímá diskriminace z důvodu pohlaví, sexuální orientace, rasového nebo etnického původu,
národnosti, státního občanství, sociálního původu, rodu, jazyka, zdravotního stavu, věku, náboženství
či víry, majetku, manželského a rodinného stavu nebo povinností k rodině, politického nebo jiného
smýšlení, členství a činnosti v politických stranách nebo politických hnutích, v odborových
organizacích nebo organizacích zaměstnavatelů. Za diskriminaci se nepovažuje rozdílné zacházení,
pokud to vyplývá z povahy zaměstnání nebo v souvislosti s ním. Za diskriminaci nelze považovat
zákonem stanovená opatření zvýhodňující některé skupiny (například místa vyhrazená pro osoby se
zdravotním postižením nediskriminují zdravé osoby)5. Definice základních pojmů týkajících se
diskriminace uvádí zákon č. 198/2009 Sb. o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před
diskriminací a o změně některých zákonů (dále jen antidiskriminační zákon). Ani v něm není uvedena
přímo definice pojmu diskriminace6. Diskriminace se z pohledu „tzv. viditelnosti“ vyskytuje ve dvou
formách, a to ve formě přímé a nepřímé (§ 2 odst. 3 antidiskriminačního zákona).
Přímá diskriminace
Přímou diskriminací se rozumí takové jednání, včetně opomenutí, kdy se s jednou osobou zachází
méně příznivě, než se zachází nebo by se zacházelo s jinou osobou ve srovnatelné situaci,
a to z důvodu rasy, etnického původu, národnosti, pohlaví, sexuální orientace, věku, zdravotního
postižení, náboženského vyznání, víry či světového názoru7.
Nepřímá diskriminace
Nepřímou diskriminací je takové jednání, které se na první pohled diskriminačním nejeví, avšak, slovy
antidiskriminačního zákona, znamená jednání, kdy na základě zdánlivě neutrálního ustanovení,
kritéria nebo praxe je z některého z důvodů uvedených v § 2 odst. 3 osoba znevýhodněna oproti
ostatním8. Diskriminaci touto formou je těžké prokázat, právě z toho důvodu, že se nejeví často jako
diskriminace. Diskriminací se podle § 2 odst. 5 rozumí i jednání, kdy je s osobou zacházeno méně
2
3
4

5
6

V dubnu 2013 novější souhrnná data nebyla k dispozici.
PROCHÁZKOVÁ Eva, ŠEBESTOVÁ Lucie. Statistická ročenka trhu práce v České republice 2011. s. 18. Aktualizace 1. 6. 2012. [Online].
JAKUBKA, J. Nový antidiskriminační zákon a jeho aplikace v pracovněprávních vztazích. Práce a mzda. 9/2009. s. 11. In: JUNKOVÁ, K.
Diskriminace z důvodu věku v pracovně právních vztazích. 2012. s. 10.
KREJČÍKOVÁ, E. Ohrožené skupiny na trhu práce. 2010, s. 17.
JUNKOVÁ, K. Diskriminace z důvodu věku v pracovně právních vztazích. 2012. s. 10. [Online].

7

JUNKOVÁ, K. Diskriminace z důvodu věku v pracovně právních vztazích. 2012. s. 10. [Online].

8

JUNKOVÁ, K. Diskriminace z důvodu věku v pracovně právních vztazích. 2012. s. 10. [Online].
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příznivě na základě domnělého důvodu podle odstavce 3 (tedy přímé diskriminace). Směrnice
2000/78/ES obsahuje v podstatě shodnou definici přímé i nepřímé diskriminace a stejně tak obsahuje
i velice podobná ustanovení jako česká úprava obsažená v antidiskriminačním zákoně9.
Příklady:


Nepřímou diskriminací je praxe provozovatelů restaurací, zakazující vstup psům
do provozovny. Na základě této zdánlivě neutrální normy (je zakázán vstup všem psům bez
výjimky) je rovněž odepřen vstup do restaurace nevidomým s vodícím psem.



Inzerát uvádí: „Do mladého a dynamického kolektivu přijmeme….“ – tím jsou a priori
vyloučeni starší uchazeči.

1.2. Východiska a principy rovných příležitostí
Rovnost příležitostí spočívá v rovnosti šancí, v možnosti uplatnit se ve společnosti a dosáhnout svých
práv. Rovnost příležitostí znamená také vytváření podmínek pro rovnováhu mezi pracovním
a osobním životem. Rovné příležitosti jsou jedním z konkrétních způsobů, kterým je princip CSR
ve firmě naplňován, jsou prioritní oblastí CSR. V roce 2000 na popud OSN vznikla Iniciativa Global
Compact10, která formulovala 10 základních principů odpovědného chování firem. Šestý princip
vyzývá firmy k tomu, aby se aktivní politikou snažily o odstranění všech forem diskriminace
v zaměstnání.


V roce 2000 ČR ratifikovala a publikovala ve Sbírce mezinárodních smluv Evropskou sociální
chartu jejím podpisem se zavázala v souladu s článkem 15, odst. 2 této charty přijmout
opatření k zaměstnávání OZP. V roce 2011 ratifikovala tuto chartu EU jako celek.



V roce 2005 vydala EU dokument Roadmap – průvodce na cestě k trvale udržitelnému
a konkurenceschopnému evropskému podnikání11. Demografické změny nutí, aby Evropa
dokázala mobilizovat energii a dovednosti svých obyvatel bez ohledu na jejich věk, rasu
pohlaví či kulturní původ. V dokumentu se uvádí, aby v podnikání byl prosazován princip
rovných příležitostí pro ženy a muže a byla implementována opatření, která zajistí rovnost při
náboru zaměstnanců a jejich vzdělávání.

Rovným zacházením se rozumí přijetí takových opatření, která chrání před diskriminací, především
uplatňováním zákonem stanovaných norem.
Přínos rovných příležitostí
Rovné příležitosti jsou součástí výročních zpráv o CSR firem12.
Jejich přínos spočívá:



9

10
11
12

Kariérní příležitosti jsou dostupné co nejširšímu okruhu zájemců.
Společnost má možnost vybrat si ty nejlepší zájemce pro dané pozice.
Složení zaměstnanců adekvátně odráží různorodost populace a zákazníků13.

Ve směrnici se uvádí:
článek 9) zaměstnání a povolání jsou klíčovými prvky při zaručení rovných příležitostí pro všechny a velmi přispívají k plné účasti
občanů na hospodářském, kulturním a sociálním životě a k osobnímu rozvoji;
článek 12) za tímto účelem by měla být v celém Společenství zakázána jakákoli přímá nebo nepřímá diskriminace na základě
náboženského vyznání nebo víry, zdravotního postižení, věku nebo sexuální orientace.
článek 16) stanovení opatření k uspokojení potřeb zdravotně postižených osob na pracovišti hraje v boji proti diskriminaci na základě
zdravotního postižení důležitou roli. In: SMĚRNICE RADY 2000/78/ES ze dne 27. listopadu 2000, kterou se stanoví obecný rámec pro
rovné zacházení v zaměstnání a povolání. [Online].
www.globalcompact.org.
TRNKOVÁ, J. [Online].
TRNKOVÁ, J. [Online].
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2.

Zlepšení firemní reputace.
Firma získává konkurenční výhodu, zvyšuje atraktivitu.

Legislativa ve vztahu k rovným příležitostem

Rovné příležitosti jsou pevnou součástí mezinárodního i českého práva.

2.1. Česká legislativa
V české legislativně jsou rovné příležitosti formálně vyjádřeny v těchto dokumentech:








Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád (dále OSŘ)14,
Listina základních práv a svobod (Ústavní zákon č. 23/1991 Sb.),
Zákon č. 349/1999 Sb., o veřejném ochránci práv,
Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti,
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce (novelizován zákonem č.385/20
(12 Sb. ze dne 24. října 2012),
Nařízení vlády č. 567/2006 Sb. a v pozdějších zněních, nařízení vlády o platu a odměně,
Zákon č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před
diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon).

Zákon č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých
dalších organizacích a orgánech. Tam nalézáme zásadu stejného platu za stejnou práci nebo za práci
stejné hodnoty v § 3 odst. 3 „Zaměstnancům bez ohledu na jejich rasu nebo etnický původ,
národnost, pohlaví, sexuální orientaci, věk, zdravotní postižení, náboženské vyznání, víru nebo světový
názor přísluší za stejnou práci nebo za práci stejné hodnoty stejný plat.“ 15 Rovnost příležitostí pro
hendikepované (OZP) vychází z dokumentu Národní plán vytváření rovných příležitostí pro osoby se
zdravotním postižením na léta 2010-2014.
Zákon o zaměstnanosti (č. 435/2004 Sb.) říká: „Účastníci právních vztahů podle § 3 odst. 1
písm. a), c) d) jsou povinni zajišťovat rovné zacházení se všemi fyzickými osobami uplatňujícími právo
na zaměstnání; za nerovné zacházení se nepovažuje rozlišování, které stanoví tento zákon nebo
zvláštní právní předpis. Směrnice stanoví svojí působnost na všechny osoby ve veřejném
i soukromém sektoru, pokud jde o „podmínky přístupu k zaměstnání, samostatné výdělečné činnosti
nebo k povolání, včetně kritérií výběru a podmínek náboru bez ohledu na obor činnosti a na všech
úrovních profesní hierarchie včetně získávání praktických zkušeností“16 a též „přístup ke všem typům
a úrovním poradenství pro volbu povolání, odborného vzdělávání, dalšího odborného vzdělávání
a rekvalifikace včetně pracovní praxe“17.
Zákon č. 198/2009 Sb., antidiskriminační zákon vymezuje právo na rovné zacházení a zákaz
diskriminace ve věcech:
a) práva na zaměstnání a přístupu k zaměstnání,
b) přístupu k povolání, podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti,
c) pracovních, služebních poměrů a jiné závislé činnosti, včetně odměňování,

13
14
15
16
17

TRNKOVÁ, J. [Online].
JUNKOVÁ, K. DISKRIMINACE Z DŮVODU VĚKU V PRACOVNĚ PRÁVNÍCH VZTAZÍCH. 2012. S. 8. [ONLINE].
JUNKOVÁ, K. DISKRIMINACE Z DŮVODU VĚKU V PRACOVNĚ PRÁVNÍCH VZTAZÍCH. 2012. S. 20. [ONLINE].
Směrnice Rady 2000/78/ES, kterou se stanoví obecný rámec pro rovné zacházení v zaměstnání a povolání, článek 3 odst. 1 písm. a)
Směrnice Rady 2000/78/ES, kterou se stanoví obecný rámec pro rovné zacházení v zaměstnání a povolání, článek 3 odst. 1 písm. c)
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d) členství a činnosti v odborových organizacích, radách zaměstnanců nebo organizacích
zaměstnavatelů, včetně výhod, které tyto organizace svým členům poskytují,
e) členství a činnosti v profesních komorách, včetně výhod, které tyto veřejnoprávní korporace
svým členům poskytují.

2.2. Mezinárodní právo platné v ČR
Vzhledem k členství České republiky v mezinárodních organizacích je vázána i jejich právními
předpisy. Na úrovni OSN je to Všeobecná deklarace lidských práv, Mezinárodní pakt
o hospodářských, sociálních a kulturních právech, na úrovni Mezinárodní organizace práce Úmluva
Mezinárodní organizace práce č. 111 o diskriminaci v zaměstnání a povolání. Na úrovni Rady Evropy
Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod18. V obecné rovině diskriminaci zakazuje
Smlouva o Evropské unii a Smlouva o fungování Evropské unie, Listina základních práv Evropské unie,
podrobnější úprava je obsažena ve směrnici Rady 2000/78/ES, kterou se stanoví obecný rámec pro
rovné zacházení v zaměstnání a povolání (dále jen Směrnice)19. Princip rovnosti příležitostí je
zakotven v primárních pramenech práva EU: Římská smlouva (1957)20, Amsterodamská smlouva
(1997). Primární právo je podpořeno právem sekundárním – 13 směrnicemi, které upravují rovné
zacházení21.

3.

Znevýhodněné skupiny a jejich charakteristika / popis.

Pojem znevýhodněné skupiny není přesně definován. Setkáváme se s pojmem zdravotně
znevýhodněné skupiny, ty jsou definovány nejpřesněji, protože se uvádějí i v zákoně o zaměstnanosti.
Dále se užívá vymezení „sociálně znevýhodněné skupiny“, „kulturně znevýhodněné skupiny“,
„skupiny znevýhodněné na trhu práce“ apod. Z hlediska výzkumu není terminologie jednotná,
přesná. Kromě termínu znevýhodněné skupiny se užívá také terminologie ohrožené, a rizikové
skupiny.
Člověk může být znevýhodněn:









ekonomicky, nemusí to být vždy nezaměstnanost, může to být také různá odměna za stejnou
práci např. z důvodu gender,
sociálně (bydlení),
zdravotně (vrozená nebo získaná vada, invalidita, dlouhodobá nemoc), nejčastěji jsou
uváděny jako znevýhodněné skupiny osoby se zdravotním postižením (zrakově a sluchově
hendikepovaní, imobilní osoby),
kulturně (etnicita),
demograficky (z důvodu věku, vzdělání, pohlaví),
právně (nedostatečná ochrana zakotvená v právu nebo nedostatečná kontrola uplatňování
práva),
skupiny ohrožené sociální exkluzí (ztráta zaměstnání, dlouhodobá nezaměstnanost, zadlužení
a exekuce, návrat z výkonu trestu).
aj.

Znevýhodněných skupin na trhu práce je poměrně hodně.

18

JUNKOVÁ, K. Diskriminace z důvodu věku v pracovně právních vztazích. 2012. s. 8. [Online].

19

JUNKOVÁ, K. Diskriminace z důvodu věku v pracovně právních vztazích. 2012. s. 8. [Online].
Smlouva o založení Evropského hospodářského společenství.
TRNKOVÁ, J. [Online].
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Jednotná taxonomie neexistuje. Výběr níže uvedených skupin byl proveden na základě analýzy
národní politiky zaměstnanosti, analýzy internetových zdrojů22.
Jednotná terminologie neexistuje ani v rámci EU.

3.1. Zdravotní postižení – vymezení pojmu, specifikace problému
Osoby se zdravotním postižením patří mezi početnou minoritní skupinu ohroženou sociálním
vyloučením a postižením na trhu práce. Zaměstnávání OZP je ze strany státu věnována dlouhodobě
pozornost. Pro současný přístup k integraci osob se zdravotním postižením je charakteristický důraz
na rovné příležitosti a nediskriminaci.
Antidiskriminační zákon (zákon č. 198/2009 Sb.) zdravotním postižením rozumí tělesné, smyslové,
mentální, duševní nebo jiné postižení, které brání nebo může bránit osobám v jejich právu na rovné
zacházení v oblastech vymezených tímto zákonem; přitom musí jít o dlouhodobé zdravotní postižení,
které trvá nebo má podle poznatků lékařské vědy trvat alespoň jeden rok (§ 5 odst. 6).
Zákon o zaměstnanosti (zákon č. 435/2004 Sb.) od 1. 1. 2010 stanovil v § 67, odst. 2, nový okruh
osob, které jsou pro účely zaměstnanosti osoby se zdravotním postižením. Za zdravotně
znevýhodněnou osobu se považuje fyzická osoba, která má takovou funkční poruchu zdravotního
stavu, kdy má zachovanou schopnost vykonávat soustavné zaměstnání nebo jinou výdělečnou
činnost, ale je z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu nějak omezena.

3.1.1. Osoby s psychickým onemocněním
Mezi psychická onemocnění patří široká škála poruch jako např.: poruchy osobnosti, poruchy nálad,
schizofrenní poruchy, neurotické poruchy. Psychická onemocnění jsou charakteristická tím, že jedinec
má problémy v projevech chování, komunikaci, sociálních vztazích, nikoliv s intelektem. Lidé
s psychickými poruchami mohou vykonávat jakoukoliv profesi, na kterou mají nadání, nebo se
uplatňují ve vystudované profesi. Pro různé výkyvy zdravotního stavu ale bývá u této skupiny lidí
problém s dokončením zamýšlených a stanovených cílů a činností a to nejvíce ve stresových situacích.

3.1.2. Osoby se zrakovým postižením
Nevidomost23 představuje v současnosti jeden z nejzávažnějších problémů světa. Podle Světové
zdravotnické organizace se počet nevidomých ve světě pohybuje okolo 45 milionů a 135 miliónů osob
je slabozrakých. Lidé v rozvojových zemích mají 5 až 10krát větší riziko oslepnutí než lidé
z průmyslově vyspělých zemí světa. Příčinou jsou především špatné sociální podmínky
a nedostupnost lékařské péče.

3.1.3. Osoby se sluchovým postižením
Termín sluchové postižení zahrnuje tři základní kategorie osob: neslyšící, nedoslýchaví, ohluchlí.
Termínem neslyšící člověk lze v ČR podle zákona č. 155/1998 Sb., o komunikačních systémech
22
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http://www.gle.cz/annual_reports/podnikatelske_poradenstvi_pro_znevyhodnene_skupiny_GLE.pdf>,
http://www.verejna-politika.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=98:nezamstnanost-uplatnni-na-trhu-prace-vybraneznevyhodnne-skupiny&catid=36:nabidky-temat-z-praxe&Itemid=99>,
http://en.wikipedia.org/wiki/Disadvantaged.
Slabozrací lidé mají omezené zrakové schopnosti. Dochází u nich k nepřesným utvářením zrakových představ. Mají sníženou schopnost
běžného grafického a pracovního výkonu, který je spojen s užíváním zraku. Nemohou používat běžný tisk bez speciálních optických
pomůcek. Nicméně zrak zůstává dominantním smyslem.
Nevidomí lidé mají závažné omezení nebo znemožnění zrakových představ. Nepoužívají zrak při orientaci v prostoru, nemohou
používat běžný tisk ani se speciálními optickými pomůckami. Lidé, kteří mají amaurózu, nevidí vůbec nic, nerozlišují světlo a tmu. Pro
komunikaci s okolím používají nevidomí lidé ostatních smyslů, hlavně hmat a sluch.
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neslyšících a hluchoslepých osob, ve znění zákona č. 384/2008 Sb., (v úplném znění vyhlášen pod
č. 423/2008 Sb.) označit toho, kdo neslyší od narození, nebo ztratil sluch před rozvinutím mluvené
řeči, nebo osoby s úplnou či praktickou hluchotou, které ztratily sluch po rozvinutí mluvené řeči. Dále
osoby těžce nedoslýchavé, u nichž rozsah a charakter sluchového postižení neumožňuje
plnohodnotně porozumět mluvené řeči sluchem.

3.1.4. Osoby s tělesným postižením
Tělesné postižení neboli handicap je porušení funkce ve vztahu jedince a společnosti u osob se
zdravotním postižením. „Jsou narušeny role, které postižený ve společnosti zastává: soběstačnost,
schopnost cestovat, partnerská a rodinná role, pracovní a zájmová činnost.“24 Tělesné postižení je
zpravidla redukováno na poruchu pohybového a nosného ústrojí, tj. kostí, kloubů, svalů aj., nebo
porucha či poškození nervového ústrojí. Hlavním znakem takového tělesného postižení je celkové
nebo částečné omezení hybnosti, které způsobuje velké obtíže v běžných činnostech. Jedná se
o dlouhodobý nebo trvalý stav, který má dopad na sociální interakci, dále získávání zkušeností, oblast
kognitivní, emocionální, duchovní a jiné oblasti.25

3.2. Znevýhodnění z důvodu věku
Věk hraje v pracovněprávních vztazích velmi důležitou roli. Na rozdíl od jiných diskriminačních
důvodů je věk kategorií nestálou, stále se proměňující směrem nahoru. Formou, ve které se může
diskriminace projevovat, je i nerovné zacházení v přístupu a účasti na odborném vzdělávání,
poradenství či rekvalifikaci. Další formou je postup v zaměstnání.26

3.3. Rovné příležitosti pro ženy a muže
Genderová segregace trhu práce je globálně a dlouhodobě přetrvávajícím jevem. Segregace
představuje genderovou dělbu placené práce a v důsledku toho také rozdělení sektorů,
zaměstnání pracovních pozic na ty, kde dominují muži, na ty, kde dominují ženy, nebo
na tzv. integrované oblasti, kde je podíl žen a mužů zhruba vyrovnaný. Segregace je jednou z hlavních
forem genderových nerovností v práci. Rozlišujeme segregaci sektorů, zaměstnání a horizontální
versus vertikální segregaci. V sektorové segregaci a segregaci zaměstnání jde o zastoupení žen
a mužů v jednotlivých sektorech trhu práce (průmysl, zemědělství, služby) či jednotlivých
zaměstnání.27 Znamená stejnou viditelnost, stejné postavení a stejnou účast obou pohlaví ve všech
sférách veřejného a soukromého života.“28 Hlavními úkoly politiky rovných příležitostí pro ženy
a muže jsou nutné změny v několika oblastech:




24

25
26

27
28

V oblasti pracovního trhu a finančního zabezpečení, kde se požaduje stejná mzda za stejnou
práci stejné hodnoty (viz příloha č. 5), ukončení diskriminace žen při přijímání do zaměstnání,
stejné šance na kariérní postup, důstojná penze, jejíž výše se nebude snižovat o dobu
strávenou péčí o malé děti a stejné podmínky v přístupu k úvěrům, pojištění a hypotékám,
tj. stejné příležitosti pro muže i ženy při realizaci jejich životních plánů.
Slaďování rodinného a profesního života, zlepšení podmínek na rodičovské dovolené, zvýšení
rodičovského příspěvku, dále za zlepšení podmínek pro rodiče samoživitele (z nichž ženy tvoří

Všeobecná encyklopedie v osmi svazcích. 3. svazek G - J. 1. vyd. Praha: Diderot, 1999. s. 131. ISBN 80-902555-5-8. In:
www.wikipedie.cz.
Průcha, J., Walterová, E., Mareš, J., 2009. Postižení mají přesně určenou zdravotní klasifikaci.
BOUČKOVÁ, Pavla a kol. Antidiskriminační zákon: komentář. 1. vyd. Praha: C. H. Beck. 2010. s. 146. In: JUNKOVÁ, K. Diskriminace
z důvodu věku v pracovně právních vztazích. 2012. s. 32.
Křížková, Sloboda, 2009, s. 13.
TRNKOVÁ, 2006, s. 4.
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70 %), lepší podmínky pro práci na částečný úvazek. Stát by měl podporovat model tradiční
rodiny,
Vzdělání, kde se chce docílit podpory žen a mužů v celoživotním rozvíjení osobnosti a tvůrčích
schopností, včetně období mateřské a rodičovské dovolené, dále rovného přístupu ke
vzdělání a revizi učebnic a školních osnov z hlediska zastaralých, často diskriminačních
vzorů.29

3.3.1. Ženy s ohledem na mateřství
Podle údajů ČSÚ je pracovní kariéra žen rodičovstvím velmi postižena, což jasně ukazují data ČSÚ
o rovných příležitostech. Dle vývoje mediánových mezd, kde na počátku pracovní kariéry jsou platy
velmi podobné a rostou stejně rychle. Ve věku 30 let se u žen náhle propadnou, zatímco mužům
utěšeně rostou dále. Podobné je to i s nezaměstnaností, která nejvíce postihuje ženy s malými
dětmi.30 Neexistence částečné rodičovské dovolené či využití částečných úvazků neumožňuje
flexibilnější rozdělení rolí partnerů v péči o děti do 6 let jejich věku. Téměř v 80 % rodin s dítětem do
tří let funguje tradiční model, kdy je matka doma s dětmi a otec chodí do práce. S přibývajícím věkem
dítěte se pracovní pozice jednotlivých partnerů postupně mění. U rodin s dítětem ve věku 3-5 let už
převládá situace, kdy pracují oba rodiče (55 %). Otec v práci a matka doma je u 40 % těchto rodin.
Největší rozdíly panují v rodinách, které se starají o dítě ve věku mezi 6-14 lety. Oba rodiče v práci
jsou v 83,1 % rodin, partner v práci a partnerka doma už jen v 10 % případů.31 V ČR je oproti zemím
ze západní Evropy nízký podíl pracujících žen na částečný úvazek. Přitom matky s malými dětmi by
velmi rády pracovaly, vyplývá z kvalitativních výzkumů. Hlavním důvodem návratu do zaměstnání
jsou nejčastěji finance, také potřeba vrátit se do dospělého kolektivu a využít získané vzdělání.
Používání částečných úvazků je pro podniky výhodné zejména v tom, že si jsou schopny udržet své
klíčové zaměstnankyně i v době rodičovské dovolené. Podnikům schází větší podpora ze strany
státu.32 Služby organizací nabízející organizovanou péči o dítě nejvíce využívají domácnosti s dětmi
ve věku 3-5 let (68,4 %), nejméně naopak rodiny s dětmi do tří let věku (9,9 %). Potvrzuje to tedy fakt,
že ženy zůstávají do tří let dítěte v domácnosti, poté se již snaží využít služeb především mateřských
škol a vrací se zpět na trh práce. Pracovní aktivita matek obecně není ovlivněna nedostatečnou
nabídkou organizované péče o děti, problémy jsou jen v některých regionech; výjimku tvoří ženy
s nejmladším dítětem do 3 let věku, kde každá devátá žena vhodnou nabídku postrádá.33
Ženy často řeší problémy související se slučováním role v domácnosti a na trhu práce. Existují totiž
mnohá omezení, která jim ve sloučení obou rolí brání. Tato omezení mohou být dána podobou
sociální politiky, celospolečenským postojem, situací v rodině, přístupem zaměstnavatelů a chováním
žen samotných, které je často v souladu se stereotypními představami společnosti. Koncept
harmonizace práce a rodiny má ženám pomoci k vyhovujícímu skloubení obou sfér. Subjekty, které
by k ní měly napomáhat, ale často možnost sloučení obou rolí spíše komplikují.34
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VALDROVÁ, 2006, s. 164-165.
Slaďování pracovního a rodinného života v České republice. [Online].
Tamtéž.
Tamtéž.
Tamtéž.
ŠPIČKOVÁ, Jana. Zaměstnávání žen na mateřské a rodičovské dovolené na částečný úvazek. 2010, s. 13.
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3.4. Ostatní skupiny obyvatel ohrožené vyloučením z rovných příležitostí dle
důvodů
3.4.1. Znevýhodnění z důvodu sexuální orientace
V ČR byl zatím proveden rozsáhlejší výzkum v roce 2003 nazvaný „Společenská diskriminace
lesbických žen, gay mužů a bisexuálů v ČR“35 a v roce 200936 byl proveden výzkum Diskriminace na
základě sexuální orientace, který prokázal, že diskriminace homosexuální a bisexuální menšiny je v ČR
reálným jevem. Výzkum se zaměřil také na diskriminaci v zaměstnání a to 1) na nepřijetí do
zaměstnání na základě sexuální orientace, 2) zkušenost v kariérním postupu v zaměstnání z důvodu
sexuální orientace, 3) zkušenost s propuštěním ze zaměstnání z důvodu sexuální orientace. Ve všech
třech oblastech se prokázala diskriminace. Výzkum ukázal, že ženy byly v zaměstnání diskriminovány
méně často než muži.37

3.4.2. Znevýhodnění z důvodu národnosti a jazyka
Kromě Romů čelí diskriminaci i příslušníci jiných ras a etnik žijící v české společnosti (černoši, Asiaté,
Arabové, občané států východní Evropy). Jsou ohroženy vyloučením z rovných příležitosti převážně
z důvodu nedostatečného vzdělání. Se snahou o integraci v kontextu politiky multikulturalismu často
dochází k jejich pozitivní diskriminaci, jež následně vyvolává růst nelibosti většinové společnosti, a tak
se stávají některá z pozitivních opatření kontraproduktivními.38 Diskriminace pak probíhá často na
trhu práce.

35

36
37
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Procházka, I., Janík, D., Hromada, J. (2003): Společenská diskriminace lesbických žen, gay mužů a bisexuálů v ČR. Praha,
Gay iniciativa v ČR.
PECHOVÁ, Olga. Diskriminace na základě sexuální orientace. [Online].
Konkrétní čísla jsou pro naše šetření irelevantní. Ve výše uvedeném odkazu (Pechová) jsou dostupná.
Zvláštní zacházení je samo o sobě projevem nerovnosti – neboť argumentace pro zvýhodňování na základě rasové či etnické
příslušnosti často vyznívá ve smyslu neschopnosti jednání členů menšiny o začlenění do většinové společnosti. Jednotlivce takové
skupiny zbavuje části jejich individuality tím, že jim bez ohledu na jejich osobní kvality přičítá pro skupinu charakteristické schopnosti či
vlastnosti. In: STOJASPAL, Ondřej. Princip zákazu diskriminace a jeho aplikace v praxi. Brno: MU, Právnická fakulta, 2009, DP, 84
s.; vedoucí práce: Dana Hrabcová. [Online].
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Přílohy
Příloha č. 1: Podíl osob se zdravotním postižením na celkovém počtu uchazečů o zaměstnání
v okresech ČR k 31. 12. 201139

Poznámka: Zveřejněno 17. 1. 2013 Českým statistickým úřadem.
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PROCHÁZKOVÁ Eva, ŠEBESTOVÁ Lucie. Statistická ročenka trhu práce v České republice 2011. s. 30. Aktualizace 1. 6. 2012. [Online].
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Příloha č. 2: Podíl žen na celkovém počtu uchazečů o zaměstnání v okresech ČR k 31. 12. 201140

Poznámka: Zveřejněno 17. 1. 2013 Českým statistickým úřadem.
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PROCHÁZKOVÁ Eva, ŠEBESTOVÁ Lucie. Statistická ročenka trhu práce v České republice 2011. s. 31. Aktualizace 1. 6. 2012. [Online].
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Příloha č. 3: Obyvatelstvo podle pohlaví a pětiletých věkových skupin v % (struktura podle věku;
stav k 31. 12.2011) 41
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Poznámka: Zveřejněno 17. 1. 2013 Českým statistickým úřadem.

41

[Online]. [cit. 2013-04-10]. Dostupné z URL http://www.czso.cz/csu/2012edicniplan.nsf/kapitola/1413-12-r_2012-10.
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Příloha č. 4: Přehled platů žen a mužů podle krajů České republiky
Průměrné hrubé mzdy všech žen jsou o 23% nižší než hrubé mzdy všech mužů. Průměrná mzda žen
je 22 388 Kč, u mužů je o 7 000 vyšší. Rozdíl v platech mužů a žen na stejných pozicích je stále 10%.
Nejvíce berou ženy v Praze, nejméně v Karlovarském kraji
Ženy si nejvíce v průměru vydělají v Praze, až 27 587 Kč, dále v Jihomoravském kraji 21 476 Kč
a Středočeském kraji 21 012 Kč. V těchto krajích dostávají i muži největší platy. Naopak nejméně
nachází na výplatní pásce ženy v Karlovarském kraji 18 890 Kč, v Olomouckém kraji 19 094 Kč
a Moravskoslezském kraji 19 491 Kč.
Největší rozdíl v neprospěch žen je v Praze, Olomouckém, Moravskoslezském a Jihomoravském kraji,
kde jsou platy u žen o 25% nižší. Na druhou stranu nejmenší rozdíl je v Karlovarském kraji (-18%),
Královehradeckém kraji (-19%) a Pardubickém kraji (-20%).42
Tabulka č. 1: Přehled platů mužů a žen v jednotlivých krajích březen 2013

42

Přehled platů žen a mužů podle krajů České republiky. Zpráva ze dne 11. 3. 2013. [Online].
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Příloha č. 5: Národní plán na léta 2010-2014
Národní plán vytváření rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na léta 2010 – 2014
charakterizuje zdravotní postižení: Zdravotní postižení je možno charakterizovat jako dlouhodobý
nebo trvalý nepříznivý zdravotní stav, který již nelze léčbou výrazně zlepšit či zcela odstranit.
Na rozdíl od řady dalších skutečností, které může jejich nositel ovlivnit, se přitom jedná o situaci,
která je většinou nezávislá na vůli jedince. Vznik a existence zdravotního postižení představuje
takovou sociální událost, která zásadním způsobem ovlivňuje život každého člověka, kterého se
dotýká. Bezprostřední dopady má nejen na samotné občany se zdravotním postižením, ale také na
jejich rodiny. Zejména u těžších forem zdravotního postižení dochází k výrazným změnám
v možnostech plnohodnotné účasti a zapojení jak v soukromých aktivitách, tak i ve veřejném životě.
Nepříznivé důsledky a dopady vyplývající z existence zdravotního postižení je však možno do určité
míry eliminovat propracovaným systémem opatření, na jejichž realizaci musí participovat celá
společnost.43
V uvedeném plánu se rovněž konstatuje, že i přes řadu pozitivních změn v přístupu k OZP zůstává
i nadále řada otevřených a nedořešených otázek, které se přímo dotýkají života jednotlivých skupin
zdravotně postižených. Mezi tato témata je možno zařadit zejména:
přetrvávající nepříznivou situaci v zaměstnávání osob se zdravotním postižením.44

43
44

Národní plán vytváření rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na léta 2010 – 2014. s. 3 [Online].
Tamtéž, s. 4-5.
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Příloha č. 6: Rada vlády pro rovné příležitosti žen a mužů
Rada vlády pro rovné příležitosti žen a mužů (dále jen "Rada") je stálým poradním orgánem vlády
v oblasti vytváření rovných příležitostí pro ženy a muže. Rada byla zřízena usnesením vlády ČR č. 1033
ze dne 10. října 2001. Rada připravuje návrhy směřující k prosazování a dosažení rovných příležitostí
pro ženy a muže. Rada zejména: projednává a doporučuje vládě základní koncepční směry postupu
vlády při prosazování rovných příležitostí pro ženy a muže, koordinuje základní směry resortních
koncepcí v oblasti rovných příležitostí pro ženy a muže, stanovuje okruh priorit pro projekty resortů
na podporu realizace rovných příležitostí pro ženy a muže, identifikuje ve společnosti aktuální
problémy v rovných příležitostech pro ženy a muže hodnotí efektivitu naplňování principu rovnosti
žen a mužů. Zasedání Rady se konají podle potřeby, nejméně však třikrát ročně. Informace o činnosti
Rady jsou přístupné veřejnosti na webových stránkách Úřadu vlády (www.vlada.cz). Rada nemá
pravomoc prošetřovat stížnosti občanů na porušování principů rovnosti žen a mužů. Organizační,
odborné a administrativní práce a zveřejňování informací o práci Rady zajišťuje sekretariát Rady,
který je organizační součástí Úřadu vlády.45

45

Rada vlády pro rovné příležitosti žen a mužů: [Online].
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Příloha č. 4 – Metodika zavádění firemní filantropie pro firmy

Metodika zavádění firemní filantropie pro firmy
Materiál byl zpracován autorským kolektivem Ostravské univerzity v Ostravě
pod vedením doc. PhDr. Jany Kutnohorské, CSc.

Ostrava, 2013

33
Projekt „Sociální pilíř konceptu společenské odpovědnosti firem (CSR), ve vztahu
k zaměstnanosti OZP na volném trhu práce“, OP LZZ
CZ.1.04/5.1.01/77.00003, www.spcsr.cz

Obsah
1.

2.

3.

Filozofické východisko společenské odpovědnosti firem. Strategie CSR
1.1.

Filozofické východisko společenské odpovědnosti firem. Byznys pro společnost

1.2.

Dlouhodobý význam uplatňování firemní filantropie

Filantropie, identifikace trendů firemní filantropie, přínos pro firmu
2.1

Vztah CSR a firemní filantropie

2.2.

Identifikace trendů firemní filantropie

2.3.

Oceněné firmy v oblasti filantropie

2.4.

Fundraising

Dobrovolnictví
3.1.

4.

Zkušenosti z praxe, analýza dosavadních zkušeností
4.1.

5.

Dobrovolnictví

Výzkumné šetření přístupu firem k diverzitě

Příklady dobré praxe
5.1.

Zaměstnávání OZP. Naplňování principů diverzity vůči OZP

Přílohy
Příloha č. 1 – Historický exkurz CSR
Příloha č. 2 – Michalka Laníková – víčka mně můžou pomoci

34
Projekt „Sociální pilíř konceptu společenské odpovědnosti firem (CSR), ve vztahu
k zaměstnanosti OZP na volném trhu práce“, OP LZZ
CZ.1.04/5.1.01/77.00003, www.spcsr.cz

1.

Východisko společenské odpovědnosti firem. Strategie SCR.

1.1. Filozofické východisko společenské odpovědnosti firem. Byznys pro
společnost
Společenská odpovědnost firem46 je českým překladem anglického výrazu Corporate Social
Responsibility (CSR), pro který používáme zkratku „CSR“. Znamená takový způsob vedení firmy
a budování vztahů s partnery, který zlepšuje reputaci a důvěryhodnost podniku. CSR také lze
charakterizovat jako dobrovolný závazek firem chovat se v rámci svého fungování odpovědně
k životnímu prostředí a společnosti.
Jedním ze základních pilířů CSR je pilíř sociální – tedy sociální oblast (People).
Zachycuje firemní filantropii, dialog se stakeholders47 , dále zdraví a bezpečnost zaměstnanců, rozvoj
lidského potenciálu, dodržování pracovních standardů, vyváženost pracovního a osobního života
zaměstnanců, rovné příležitosti (pro ženy a muže, ostatní znevýhodněné skupiny obecně vč.
zaměstnávání OZP), rozmanitost na pracovišti (etnické menšiny, handicapovaní, starší lidé) a zajištění
rekvalifikace propouštěných zaměstnanců pro jejich další uplatnění48 – viz tabulka č. 1. Tento
materiál je zaměřen především na principy uplatňování sociálního pilíře CSR v oblasti filantropie. Na
způsoby, prostředky a výsledky.
Tabulka č. 1: Přehled aktivit CSR v sociální oblasti49

Stakeholdeři

CSR aktivity

zaměstnanci
odbory
neziskové organizace
veřejnost
zdraví a bezpečnost
vzdělávání a rozvoj
vyváženost pracovního a osobního života
rovné příležitosti
rozmanitost na pracovišti
podpora propuštěných zaměstnanců
firemní dárcovství
firemní dobrovolnictví
sociální integrace
podpora kvality života občany
rozvoj zaměstnanosti a místní infrastruktury

46

Podrobnosti k problematice CSR jsou zpracovány v materiálu Definiční vymezení 3 pilířů CSR, který je jedním z dalších
samostatných výstupů projektu – v elektronické verzi přidáme přímý hypertextový odkaz, kterým se zájemce dostane
k materiálu.

47

Stakeholders v nejširším pojetí zahrnuje zákazníky, akcionáře, zaměstnance, obchodní partnery, dodavatele, zástupce
státní správy a samosprávy, zájmové skupiny, média, odbory a mezinárodní organizace.

48

Ve firmách je velkým lákadlem sport. Například ČEZ a Kooperativa pořádají pro svoje zaměstnance České firemní
sportovní hry, kdy zaměstnanci sportují, baví se a obchodují.

49

Zdroj: CSR [Online] [cit. 2011-09-15]. http://www.csr-online.cz/page.aspx?oblastiCSR. In: ŠEDIVÝ, P. Společenská
odpovědnosti firem aneb rovné příležitosti a odpovědnosti firmy. 2012, s. 8
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1.2. Dlouhodobý význam uplatňování firemní filantropie:
Z dosud realizovaných průzkumných šetření a jejich analýzy vyplynulo:
• Firemní filantropie slouží k oslovování nových potencionálních zákazníků.
• Firemní dárce je potřeba k dárcovství více motivovat.
• Hlavní motivací pro firmy by jednoznačně byly větší daňové úlevy. Velké množství firem si
dárcovství, kvůli nedostatečné podpoře od státu, rozmyslí. Ke zvýšení motivace může přispět
jak stát, tak např. i média. Firmy touží po uznání za vykonávání dobročinných aktivit jak od
státu, tak od obchodních partnerů a veřejnosti50.
• Filantropické aktivity dlouhodobě přispívají k prosperitě a úspěchu firmy, vylepšují image
firmy.
Příklad z praxe
Česká spořitelna má vypracovanou strategii CSR na léta 2011-2013, ta vychází z obecných zásad
společenské odpovědnosti a vznikla na základě průzkumu názorů zaměstnanců, klientů, akcionářů i
veřejnosti. Česká spořitelna vnímá svoji roli v oblasti společenské odpovědnosti vůči všem zájmovým
skupinám: ke klientům, k zaměstnancům, k akcionářům a společnosti. V roce 2012 Česká spořitelna
spolu s Nadací ČS věnovala na společensky prospěšné aktivity částku přes 80 000 000 Kč. Hlavní
oblasti CSR aktivit České spořitelny: vzdělávání ke konkurenceschopnosti51, podpora sociálního
podnikání, podpora dobrovolnictví.
Oblasti podpory: senioři, lidé s mentálním postižením a kombinovanými hendikepy, sociálně
vyloučení52.

2.

Filantropie, identifikace trendů firemní filantropie, přínos pro
firmu.

Terminologie
Firemní filantropie představuje aktivní zapojení se firem do veřejně prospěšných projektů. Je složena
z dárcovství a dobrovolnictví svých zaměstnanců.
Dárcovství se týká peněžitých či nepeněžitých darů určených přímo potřebným občanům nebo na
veřejně prospěšné účely prostřednictvím sbírek, nadací a nadačních fondů.
Dobrovolnictví je vědomá, svobodně zvolená činnost ve prospěch druhých, kterou poskytují občané
bezplatně, tj. nezískávají finanční odměnu, ale osobní zadostiučinění.

Filantropie
Etymologie: z řec. filein, milovat a anthrópos, člověk - láska k člověku.

50

MOKREJŠOVÁ, Strategie firemní dobročinnosti, 2007, s.37-39.

51

V rámci pilíře „vzdělání ke konkurenceschopnosti Česká spořitelna vytvořila výukový program pro žáky 2. stupně
základních škol a studenty středních škol. Tento program chce významnou měrou přispět k prohlubování finanční
gramotnosti žáků a být servisním programem pro vyučující. Jeho výstupy - což jsou informační webový portál, Finanční
atlas (ve dvou verzích: pro ZŠ a SŠ) a metodologické semináře pro pedagogy - významně usnadní výuku různých témat
z oblasti financí v nejširším kontextu, a to při výuce tradičních předmětů (matematika, základy společenských věd,
zeměpis). www.dnesni-financni-svet.cz.

52

Strategie CSR České spořitelny 2011-2013.[Online]. [cit. 2013-02-19]. Dostupné z URL http://www.csas.cz/banka/nav/onas/strategie-csr-ceske-sporitelny-2011-2013-d00014457.
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Definice
Filantropie představuje humanisticky motivovanou dobročinnost, dávání peněz, zboží, času nebo úsilí
pro podporu obecně prospěšného účelu, zpravidla v delším časovém horizontu a s jasně
definovanými cíli. V obecnější poloze lze filantropii pojmout jako jakýkoli nezištný počin, který
směřuje k podpoře dobra nebo zlepšování kvality života53.

2.1. Vztah CSR a firemní filantropie
Firemní filantropie je významnou podmnožinou společenské odpovědnosti firem. Je její klíčovou
složkou. Chování v souladu se zákony je pro každou firmu povinné. CSR naopak zahrnuje aktivity
vykonávané nad legislativní rámec, tedy nikoliv ty, co firma musí, nýbrž ty, pro které se dobrovolně
rozhodne v zájmu společnosti.
Oblasti firemní filantropie
Do oblasti firemní filantropie patří:
•

Dárcovství (finanční nebo nefinanční – věcné dary, zboží, služby, čas…).

•

Vlastní firemní nadace nebo nadační fond.

•

Sbírka mezi zaměstnanci.

2.2. Identifikace trendů firemní filantropie
Pokud jde o identifikaci trendů firemní filantropie, tak je můžeme rozdělit do několika pilířů, níže
uvedené jsou nejvíce preferované54:


Dárcovství: Do této skupiny spadá i dárcovství krve (Daruj krev s Metrostavem).



Dobrovolnické akce: Darování manuální práce, psychická podpora (např. Orange Day:
GlaxoSmithKline). Darování času (např. společnosti Siemens nebo ČEZ - projekt firemního
dobrovolnictví), „Čas pro dobrou věc", Den pro lepší život (Kooperativa pojišťovna, a.s.).



Charitativní akce: Charitativní sbírky oblečení (např. Accenture Central Europe B.V.).



Sociální oblast péče o znevýhodněné občany a péče o osoby s postižením. Např. akce
Pomocné tlapky, která vychovává a cvičí asistenční psy pro osoby s tělesným
a kombinovaným postižením (Kooperativa pojišťovna, a.s.).



Zlepšení kulturního a sportovního vyžití. Např. Plzeňský Prazdroj.



Programy na zlepšení životního prostředí a ekologie. Např. Plzeňský Prazdroj, Telefónica
Czech Republic.



Programy pro zaměstnance: Dobrovolnická akce, které se najednou účastní třeba
16 společností, jejich zaměstnanci dělají společnou aktivitu, např. sází stromy nebo radí
managementu nějaké organizace55.



Péče o zaměstnance: Např. Skanska, slaďování osobního a pracovního života. Firmy si
uvědomují, že work-life balance (vyváženost práce a osobního života zaměstnanců) se vyplatí,

53

WIKIPEDIE; Otevřená encyklopedie. [Online]. [cit. 2013-01-24]. Dostupné z URL: http://cs.wikipedia.org/wiki/Filantropie.

54

Analýza firem: řešitelský tým OU z dále uvedených zdrojů a rovněž příloha č. 1.

55

Strategie: Chytrá odpovědnost a boj o budoucí zisky - titulní rozhovor s Pavlínou Kalousovou. In: [Online].
[cit. 2013-02-02]. Dostupné z http://www.byznysprospolecnost.cz/o-platforme/ze-zivota-platformy.html.
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protože zaměstnanec je pak mnohem loajálnější, může si lépe rozvrhnout svůj čas a jeho
výkonnost pro firmu naopak roste56.


Přenos know-how mezi generacemi57.

2.2.1. Peněžní dárcovství
Jedná se o nejjednodušší a nejrychlejší způsob podpory a rovněž nejčastěji užívaný. Zahrnuje
následující formy:


Přímá podpora
Nejčastější forma, která spočívá v tom, že firma jednorázově nebo opakovaně daruje
finanční či věcné prostředky na podporu veřejně prospěšného projektu.



Sbírka mezi zaměstnanci a matchingový fond
Sbírku organizuje přímo firma nebo sami zaměstnanci. Sbírka často probíhá na principu
„matchingu“, který je založen na tom, že firma navýší (např. zdvojnásobí) prostředky
vybrané mezi zaměstnanci. Tato forma kombinuje angažovanost zaměstnanců a firemní
podporu.



Firemní nadace /firemní nadační fond
Samostatné právní subjekty, které se liší od jiných nadací v tom, že jejich zakladateli jsou
firmy, od nichž získávají většinu prostředků na realizaci dlouhodobých dárcovských
programů zakladatele.



Charitativní aukce a výstavy
Organizované firmou pro zaměstnance, obchodní partnery nebo zákazníky. Získaný
finanční výtěžek je určen na dobročinné účely58.

2.2.2. Nepeněžní dárcovství
Jde postupně o stále běžnější způsob podpory charitativní činnosti.


Školení, vzdělávání a odborná pomoc
Poskytnutím těchto služeb bezplatně nebo levněji mohou firmy přispět ke zvyšování
odbornosti a profesionalizace neziskových organizací a k úspoře jejich nákladů.



Poskytnutí zázemí pro fungování neziskové organizace
Firmy mohou poskytnout prostor, hradit nájemné, zapůjčit techniku či distribuční sítě,
poskytovat prezentační a reklamní plochy (na obalech výrobků, v korespondenci,…).



Firemní dobrovolnictví
Spojuje „obecně prospěšné aktivity podniku s podporou dobrovolné činnosti zaměstnanců.
Firma uvolňuje své zaměstnance pro výkon dobrovolné činnosti, navazuje kontakty nebo
partnerství s neziskovou organizací, ve které mohou zaměstnanci pracovat jako dobrovolníci“
v jednorázových akcích nebo dlouhodobých projektech. Firemní dobrovolníci mohou být
využíváni jak na čistě charitativní pomocné práce, tak na odbornou práci, kdy např. pomáhají
vytvořit marketingový plán neziskové organizace, webové stránky či počítačovou síť.
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Strategie: Chytrá odpovědnost a boj o budoucí zisky - titulní rozhovor s Pavlínou Kalousovou. In: [Online].
[cit. 2013-02-02]. Dostupné z http://www.byznysprospolecnost.cz/o-platforme/ze-zivota-platformy.html.
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Strategie: Chytrá odpovědnost a boj o budoucí zisky - titulní rozhovor s Pavlínou Kalousovou. In: [Online].
[cit. 2013-02-02]. Dostupné z http://www.byznysprospolecnost.cz/o-platforme/ze-zivota-platformy.html.
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ČÍŽKOVÁ, M. Firemní filantropie a korporátní společenská odpovědnost. 2007. s. 12 [Online].
[cit. 2013-02-21]. Dostupné z URL http://is.muni.cz/th/76016/esf_m/diplomova_prace.pdf.
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Účast ve správních radách a grantových komisích neziskových organizací. Zástupci firem
přinášejí do neziskové organizace úhel pohledu profesionála z „druhé“ strany a současně
přispívají k důvěryhodnosti organizace před veřejností59.

2.3. Oceněné firmy v oblasti filantropie za rok 2012
Hospodářské noviny otiskly na počátku roku 201360 zprávu, že podle výsledků největších českých
firem vydali firemní dárci za rok 2012 na obecně prospěšné účely 2,5 mld. korun, což je o 11% více
než v roce 2011. Z toho 700 miliónu korun odvedla skupina 12 největších českých korporací, mezi
nimi: ČEZ, ČSOB, Česká spořitelna, mobilní operátor Vodafone. 94% těchto darů má finanční podobu,
zbytek tvoří věcné dary a firemní dobrovolnictví.


Největší částkou přispěl v roce 2012 ČEZ a jeho nadace, který na dobročinnost věnoval téměř
377 milionů korun.



Štědrá firma: Nejštědřejší dárce je výrobce zdravotnických prostředků a kosmetiky – firma
Johnson& Johnson. Ta odvedla v roce 2012 na darech 0,5% ze zisku. Ke štědrým dárcům patří
rovněž Česká spořitelna, společně s Nadací České spořitelny věnovaly na obecně prospěšné
projekty zhruba 80 miliónů korun.



Podpora ekonomického rozvoje a vzdělání: České firmy, podobně jako ve světě, nejvíce
podporující ekonomický rozvoj a vzdělání.



Certifikáty: Objevují se i zvláštní formy darů, například telekomunikační společnost
Telefónica nakoupila před vánocemi od společnosti „Člověk v tísni“ certifikáty na tzv.
skutečný dárek pro lidi z nejchudších zemí světa. Společnost „Člověk v tísni“ uvádí, že obliba
těchto certifikátů roste, že v roce 2012 jich prodali za 12 miliónů korun.



Dárcovské SMS - Fundraising: Nadace Vodafone, jejímž prostřednictvím operátor Vodafone
realizuje většinu svých dárcovských aktivit, má stabilní rozpočet 16 – 24 miliónů korun61.

2.4. Fundraising
Fundraising je strategie dárcovství zaměřená na jednotlivce jako donátora. Jedná se o český vynález.
Nejrozšířenější je darování prostřednictvím SMS62. Jednotlivci se mohou jednoduchým odesláním
SMS podílet na dobré věci. V České republice se velmi rozšiřuje a získává širokou podporu. Pozitivním
aspektem je skutečnost, že fundraising nachází podporu u mládeže, což dokládá fakt, že se u ní rozvíjí
prosociální chování. Příkladem takového chování je také sběr víček od plastových lahví63. Pokud se
má tato devíza nadále zúročovat, pak je potřeba, aby nacházela pozitivní příklad SCR u velkých firem.

59

ČÍŽKOVÁ, M. Firemní filantropie a korporátní společenská odpovědnost. 2007. s. 12 [Online].
[cit. 2013-02-21]. Dostupné z URL http://is.muni.cz/th/76016/esf_m/diplomova_prace.pdf.
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HRDLIČKOVÁ, České firmy vydaly loni na dobročinnost o 11% vice než v roce 2011. In: Hospodářské noviny
15. 1. 2013, s. 16, viz také: http://www.publicon.cz.
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HRDLIČKOVÁ, České firmy vydaly loni na dobročinnost o 11% vice než v roce 2011. In: Hospodářské noviny
15. 1. 2013, s. 16, viz také: http://www.publicon.cz.

62

Dárcovské SMS, zaštiťuje Fórum dárců. Projekt odstartoval o velikonocích 2004 a jeho posláním je poskytování finančních
zdrojů nestátním neziskovým organizacím (NNO). Dárcovská SMS je průhledný systém, který je k dispozici všem NNO za
nekomerčních podmínek a jasných pravidel.
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Viz příloha č. 2.
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Závěr
Filantropie, dárcovství a dobrovolnictví pomáhají firmám budovat jejich společenskou pozici v určité
lokalitě nebo regionu a podílí se na tvorbě image firmy v očích stakeholderů i veřejnosti, jsou
významnou součástí CSR strategie. Z výsledků našeho výzkumného šetření (viz dále) však vyplynulo,
že u malých a středních firem v této části konceptu CSR jsou ještě rezervy.

3.

Dobrovolnictví

3.1. Dobrovolnictví
Hlavním cílem rozvoje dobrovolnictví je posílení sociální soudržnosti ve společnosti. Dobrovolná
činnost vnáší do moderní společnosti sociální rozměr. Potřeba profesionalizovat a právně ošetřit
práci s dobrovolníky vyústila v roce 2002 ve vyhlášení zákona o dobrovolnické službě (zákon
č.198/2002). Dobrovolnickou službou je dle tohoto zákona činnost, při níž dobrovolník poskytuje:
a)

pomoc nezaměstnaným, osobám sociálně slabým, zdravotně postiženým, seniorům,
příslušníkům národnostních menšin, imigrantům, osobám po výkonu trestu odnětí svobody,
osobám drogově závislým, osobám trpícím domácím násilím, jakož i pomoc při péči o děti,
mládež a rodiny v jejich volném čase;

b)

pomoc při přírodních, ekologických nebo humanitárních katastrofách, při ochraně a zlepšování
životního prostředí, při péči o zachování kulturního dědictví;

c)

při pořádání kulturních nebo sbírkových charitativních akcí pro osoby uvedené v písmenu a);

d)

pomoc při uskutečňování rozvojových programů národních a mezinárodních nevládních
organizací64.

Práce s dobrovolníky zajišťuje organizaci mnoho výhod a přínosů. Jsou to především tyto:
Dobrovolníci představují levný zdroj pracovní síly. Slovo „levný“ znamená, že ani dobrovolná práce
není zadarmo. Organizace musí vynaložit určité finanční prostředky na přípravu a realizaci práce
s dobrovolníky, je třeba koordinovat jejich aktivity, zajistit dobrovolníkům vhodné pracovní
prostředky, prostory. V rámci jejich motivace jim organizace nabízí také např. vzdělávání, zveřejnění
jmen, teambuldingové akce. Všechny tyto zmíněné aspekty představují náklady, se kterými je
potřeba dopředu počítat. Výše nákladů se odvíjí od skutečnosti, zda organizace pracuje
s dobrovolníky podle zákona o dobrovolnické službě (je tzv. přijímající organizací), např. zahraniční
dobrovolná služba, humanitární organizace, nebo zda samotní členové organizace jsou dobrovolníky
a pracují pravidelně, bezplatně na osobně vytyčeném poslání, např. práce s dětmi (nejčastěji na
místní úrovni). Obecně lze říci, že práce s dobrovolníky se významně neliší od řízení lidí v běžné
ziskové firmě. Kvůli absenci finanční odměny je však o to důležitější využívat ostatních forem
motivování a vedení pracovníků65.

3.1.1. Mezinárodní kontext
S cílem poukázat na činnost dobrovolníků po celém světě a podnítit ostatní potenciální dobrovolníky
k jejich zapojení, vyhlásilo Valné shromáždění OSN rok 2001 jako Mezinárodní rok dobrovolníků.
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HLADKÁ, M. Význam dobrovolnictví jako specifického lidského zdroje. In: [Online].[cit. 2013-02-04].
Dostupné z: http://www.e-cvns.cz/soubory/Konference_Pardubice_Hladka.pdf.
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HLADKÁ, M. Význam dobrovolnictví jako specifického lidského zdroje. In: [Online].[cit. 2013-02-04].
Dostupné z: http://www.e-cvns.cz/soubory/Konference_Pardubice_Hladka.pdf.
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V rámci tohoto roku dobrovolnictví byla přijata rezoluce, která obsahovala doporučení týkající
se činnosti dobrovolníků, a byl oceněn jejich význam66.
Pozn.: EU každoročně vyhlašuje tzv. Evropský rok, který je vždy věnován jiným prioritám. Např.
Evropský rok 2011 byl věnován dobrovolnictví, 2012 aktivnímu stárnutí. Rok 2013 byl vyhlášen
Evropskou unii Evropským rokem občanů.

Závěr
Dobrovolníci mají vliv na poslání a činnost organizace. Svou přítomností nutí organizaci zlepšovat
prosociální strategii. Organizace začíná fungovat na odlišných principech, které pro ni mohou být
zásahem do vlastního poslání, rovněž získává zpětnou vazbu od lidí, kteří přicházejí do organizace
zvenčí. Do organizace se dostávají lidé, kteří nejsou zatížení dosavadními postoji a zkušenostmi vůči
organizaci, přicházejí s nekonvenčními přístupy, které se liší podle vzdělání, hodnot a životního stylu
každého jedince. Zpětná vazba získaná prostřednictvím rozhovorů a diskuzí s dobrovolníky tak může
tvořit významný nástroj pro rozhodování managementu organizace67.

4.

Zkušenosti z praxe, analýza dosavadních zkušeností

4.1. Výzkumné šetření přístup firem k diverzně OZP
Design výzkumu
Ve výzkumném šetření, v němž analyzujeme přístup firem k diverzitě OZP, jsme oslovili 50 firem
z celé České republiky, kladně se k výzkumnému šetření postavilo 18 firem, jedna firma poslala
odpovědi, až po jejich kategorizaci. Pro analýzu výsledků výzkumného šetření jsme vycházeli
z odpovědí 18 firem, které zaměstnávaly od 19 do 2 290 zaměstnanců, toto rozpětí nám umožnilo
komparovat přístup k CSR velkých a malých firem.

Cíle výzkumného šetření
Otázky pro rozhovor byly připravovány a ověřeny směrem k cílům případové studie:

66

1)

Zjistit, zda firmy naplňují principy diverzity.

2)

Zjistit, zda firmy naplňují principy filantropie.

Dobrovolnictví je zde chápáno jako „integrální součást jakékoli strategie zaměřené na omezení chudoby, udržitelný rozvoj
a sociální integraci, a zvláště na překonání sociální izolace a diskriminace“ (č. 52/17 z 20. listopadu 1997); (HLADKÁ, M.
Význam dobrovolnictví jako specifického lidského zdroje. In: [Online].[cit. 2013-02-04]. Dostupné z: http://www.ecvns.cz/soubory/Konference_Pardubice_Hladka.pdf).
V listopadu 2012 se konal v Bruselu summit Enterprise 2020, který uspořádala organizace CSR Europe 29. José Barroso
(nar. 1956 Lisabon, portugalský politik, 11. předseda Evropské komise ) ve svém zahajovacím projevu řekl: „Nesouhlasím
s přesvědčením, že evropský sociální model je mrtvý. Musíme jej společně modernizovat. Evropská unie podporuje
sociálně tržní podnikání a zavádění CSR do firemních strategií hraje v tomto ohledu důležitou roli. A je potřeba to
neustále zdůrazňovat." (Novinky ze CSR 4.12.2012- Jose Barroso: Zavádění CSR strategii je pro sociálně tržní podnikání
důležité. In: [Online]. [cit. 2013-01-24]. Dostupné z URL http://www.byznysprospolecnost.cz/aktuality/339/jose-barroso:zavadeni-csr-strategii-je-pro-socialne-trzni-podnikani-dulezite.html)
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Metoda a technika výzkumného šetření
Výzkumné šetření jsme realizovali metodu kvalitativního výzkumu, technika: strukturovaný rozhovor
s otevřenými otázkami68 měl 16 otázek a otázky identifikační. Formu strukturovaného rozhovoru
jsme volili z toho důvodu, že dával firmám možnost volněji a otevřeněji se vyjádřit k daným dotazům.
Otázky pro rozhovor byly rozčleněny do pěti subkategorií69:
1) Identifikační údaje: název firmy, sídlo firmy, obor podnikání firmy.
2) Zaměstnávání OZP: Rok přijetí prvního OZP, délka zaměstnávání OZP, typ postižení
zaměstnané OZP, práce OZP v profesi.
3) Důvody zaměstnávání OZP: Důvod zaměstnávání OZP, způsob výběru OZP, opatření pro
zaměstnávání OZP.
4) Přínos OZP pro firmu: Výkonnost zaměstnanců z řad OZP ve srovnání s ostatními pracovníky,
případné rozdíly. Přínos zaměstnávání OZP pro firmu.
5) Filantropie firmy: Jak dlouho se firma věnuje filantropii, důvody a oblasti filantropie,
preferovaný druh dárcovství, přínos aktivit pro firmu, zda je nutná pro filantropii legislativní
podpora a z jakého důvodu.
Získaná data byla přepsána a konceptualizována do rámcově připravené osnovy dle výše uvedených
subkategorii, které byly dále analyzovány do kategorií a interpretovány pomocí tabulek a grafů. Takto
získaná data jsou ilustrující, jejich vypovídací hodnota je dostatečně reprezentativní, kvalitativní
výzkumná data umožňují hlubší vhled do problematiky a nedochází k cílené idealizaci předpokladů.

Interpretace dat
Z oslovených 50 firem jsme do výzkumného šetření zařadili 18 firem, tj. pouze 36 %. Již tento fakt má
vypovídací hodnotu. Rezervovanost firem k aktivnímu postoji k výzkumnému šetření může
signalizovat, že diverzita k OZP je minimální nebo v CSR jsou rezervy. Velké firmy se účastnily
výzkumného šetření vstřícně (IBM, Dalkia, DHL Supply Chain, GUMOTEX, a. s., Plzeňský Prazdroj, a. s.,
Linet, spol. s r. o.), nás ovšem diverzita a CSR zajímaly především u menších a středních firem.

Filantropie firmy
Cílem bylo zjistit aktivity v oblasti filantropie, a jaký benefit tím firmy získávají.
Z analýzy otázky, jak dlouho firma uplatňuje principy filantropie, lze učinit reprezentativní závěr,
že dlouhodobě a je to součást její firemní filozofie. Pokud je filantropie uplatňována, pak je
ve strategii firmy naplňována od jejího založení a je dlouhodobá.

Důvody filantropie a aktivity ve filantropii
Z analýzy důvodů filantropie vyplývá zodpovědnost vůči regionu, v němž firma podniká, včetně
ekologických a enviromentálních důvodů. Jsou uváděny také důvody filozofické (součást filozofie
firmy) a etické, které bychom mohli zařadit i k důvodům zaměstnávání OZP.
„Aktivity CSR považujeme za samozřejmou součást života a za určitou symbiózu. Máme díky tomu
dobré jméno a pověst. Když to budeme dělat dobře, získáme dobré jméno a dobrý pocit, že jsme
něčemu nebo někomu pomohli. A pokud nás bude v těchto aktivitách někdo kopírovat, tak se budou
tyto hodnoty přirozeným způsobem šířit dál.“ Takto vnímají důvody filantropie ve firmě
Linet, spol. s r. o. Slaný. To je příklad pro všechny, kteří ještě filantropii neimplementovali do své
podnikové filozofie a své firemní kultury.
68

Otevřené otázky: Je zcela na respondentovi, jaká bude jeho odpověď. Výhodou otevřených otázek je, že se respondentovi
ponechá volnost v odpovědi, nenapovídá se mu žádné řešení předem. Hlavní nevýhodou volných otázek je právě jejich
„volnost“ protože způsobuje obtíže při zpracování. Po shromáždění odpovědí je třeba vypracovat dodatečnou
kategorizaci.
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Čísla a odpovědi jsou časově zařaditelná „leden 2013“.
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Firma DHL uvádí: „Je to součástí naší podnikové kultury, která ovlivňuje každodenní pracovní den a to,
jak se společnost chová k sociálně slabším skupinám, považujeme za důležité.“

Oblasti filantropie
V oblastech filantropie jsou na předním místě sportovní aktivity, za nimi se řadí podpora aktivit
v sociální oblasti a následuje podpora kulturních aktivit a činnosti v oblasti životního prostředí.
Dobročinné účely nestojí na předním místě, jsou však uváděny. Reprezentativní postoj zaujala firma
DHL: „Je to nepřeberná řada aktivit od pomoci sociálně slabším, přes návštěvy domovů důchodců,
domovů na půl cesty až po aktivní i finanční podporu tělesně či mentálně postižených spoluobčanů.
Jedná se o velmi široké spektrum aktivit, při kterých jednotlivé týmy vyhledávají oblasti, kde sami
chtějí pomoci. Také téměř všechny naše manažerské a vzdělávací programy v sobě obsahují část,
která je zaměřena na sociálně zodpovědné chování určené pro práci na charitativních projektech.“

5.

Příklady dobré praxe

5.1. Zaměstnávání OZP. Naplňování principů diverzity vůči OZP
Cíl: zjistit, zda firmy naplňují principy diverzity vůči OZP Jaký benefit tím firma získává.
Firmy, které se výzkumného šetření aktivně zúčastnily, zaměstnávaly od l do 37 OZP. Pokud jde
o procentuální podíl na celkovém počtu zaměstnanců, tak se pohyboval od 0,81% (vysoká škola) až
po 52,6% (Pestrá společnost, o.p.s.)70. Z dotázaných firem vysoký počet OZP zaměstnává Skupina
Dalkia v ČR a to 37 osob (1,6 % celkového počtu zaměstnanců). Vysoké procento OZP zaměstnává v
sociálních službách firma Naděje, o. s., pobočka Zlín. Společnost BORS, a.s. se sídlem v Břeclavi, která
podniká v osobní a nákladní dopravě a také v oblasti celních služeb, má 395 zaměstnanců a podíl OZP
činí 4,05 % (tj. celkem 16 osob).
Nelze učinit jednoznačný závěr, zda zaměstnávání OZP závisí na velikost firmy. Firmy, které reagovaly
pozitivně na naše výzkumné šetření, zaměstnávají OZP převážně dlouhodobě (u 10 firem to bylo nad
15 let, 4 firmy neuvedly a u zbývajících 4 firem to bylo pod 5 let). Nejdelší zkušenost má se
zaměstnáváním OZP Skupina Dalkia v ČR, 35 let a dále Plzeňský prazdroj, 29 let. Pokud jde o typy
postižení, tak nebyly přesněji specifikovány. Výjimku tvořilo tělesné a sluchové postižení, dále byly
uváděny různé typy invalidity. Zde se jedná zřejmě o respekt k zákonu 101/2000 Sb. Zákon o ochraně
osobních údajů, který nedovoluje zaměstnavateli tázat se na typ postižení.

Hodnocení zaměstnavatele k zaměstnávání OZP
Osoby s postižením nejčastěji pracují v dělnických profesích, dále v administrativě, a pokud jde
o vysokoškolské profese, tak je to zaměstnání na vysoké škole nebo v IT službách. Výkonnost OZP
byla hodnocena pozitivně, spíše nadstandardně. S negativním hodnocením jsme se nesetkali,
v otázkách týkajících se přínosu OZP pro firmu, které jsou i kontrolními otázkami pro hodnocení OZP v
pracovním procesu se uváděl jejich přínos pro firmu, zodpovědný přístup k práci, mnohdy vyšší
výkonnost, pozitivní působení na okolí.
Zajímavé odpovědi jsme zaznamenali, pokud jde o důvod zaměstnávání OZP:
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Přistupují k výkonu práce daleko zodpovědněji než osoby bez OZP.



Zaměstnanci s OZP mají vlastnosti a zkušenosti, které obohacují při práci i ostatní
zaměstnance a motivují je k lepším výkonům.



Mezi uchazeči o práci byli vhodní kandidáti s OZP.

Pestrá společnost, o.p.s. se zaměřuje na výcvik asistenčních a vodicích psů a dále zajišťuje cestovní agenturu Bezbatour.
Daný počet zaměstnaných OZP je výjimečný.
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Zaměstnanci s OZP jsou mnohdy výkonnější a snaživější než ostatní zaměstnanci.



Nezáleží na tom, zdali osoba je zdravotně postižená, ale zda má předpoklady a kvalifikaci pro
vykonávanou práci. Nerozlišujeme – hodnotíme pouze odbornou znalost uchazečů.



Ve většině případů jsou to zaměstnanci, kteří zde pracovali ještě, než se stali osobami se ZP,
přizpůsobili jsme podmínky, aby zde mohli i nadále pracovat (GUMOTEX, a. s., Břeclav).



Myslíme si, že se jedná o plnohodnotné zaměstnance. Pokud uspěli u výběrového řízení na
pozici, kde změna zdravotního stavu není překážkou, není důvod OZP nezaměstnat.



Ostatní pracovníci si při pohledu na OZP kolegu velmi dobře uvědomují cenu života a často
změní životní priority a přístup k práci celkově.



Vyšší citlivost pracovníků vůči lidem s handicapem. Dobrá atmosféra v týmu.



Pozitivní je především výchova k sociálnímu cítění „zdravých“ zaměstnanců.



Jako příklad pro naše studenty, kteří si tuto zkušenost mohou odnést do praxe, to
považujeme za správné (Ostravská univerzita).

Pokud jde o opatření, které firma k zaměstnávání OZP musela učinit, tak buď uvádí, že nemusela
učinit žádná nebo vytvořila bezbariérový přístup. Jiná opatření nejsou uváděna.
Zaměstnávání OZP je vnímáno především jako naplňování CSR strategie.
Konkrétně jsou uváděny důvody a důsledky:


Jistoty pro zaměstnance (nemoc či úraz s následkem zdravotního postižení nevede ke ztrátě
zaměstnání).



Ekonomické dopady dané legislativou (daňové zvýhodnění, případně sankce za nesplnění
kvót OZP).



Férový přístup a odstraňování rozdílu mezi osobami zdravotně znevýhodněnými a těmi, kteří
zdravotní omezení nemají.

„Rádi bychom zaměstnali i více zaměstnanců, ale vzhledem k velkému podílu těžké ruční práce to není
jednoduché“ (EMBA, spol. s r.o. Paseky nad Jizerou).
„Jako největší a nejvýznamnější firma regionu se nebráníme umožnit zaměstnání i lidem
se zdravotním postižením, což může být dáno jako vzor pro jiné firmy“ (GUMOTEX, a. s., Břeclav).
„Samozřejmě je důležitý image společnosti v očích veřejnosti, ale i zaměstnanců, naplňování principů
pozitivního vnímání diverzity. Daňové odpočty a zvýhodnění“. (Plzeňský Prazdroj).
Pokud bychom chtěli ilustrovat četnost uváděných důvodů zaměstnávání OZP, pak je to především
ekonomické hledisko (daňové úlevy), image firmy, principy CSR bez specifikace a etické principy.
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Přílohy
Příloha č. 1 Historický exkurz CSR
Společenská odpovědnost firem je řešeným fenoménem v celé Evropské unii. Filantropie patří
k dobrému jménu i prestiži firmy. Už v roce 1996 Jacques Delors71, tehdejší předseda Evropské
komise, inicioval vznik organizace s názvem CSR Europe. Je to evropská expertní centrála pro tuto
problematiku, propaguje CSR po celé Evropě a nabízí vzdělání a poradenství v této oblasti.
Mezníky CSR v EU a České republice


V Československé republice začala vytvářet skutečně sociální pilíř firma na výrobu obuvi
Tomáše Bati (1876-1932) ve Zlíně. Firemní kulturou, vzdělávacími programy
a zaměstnaneckým sociálním zázemím měnila myšlení i pracovní návyky mnoha lidí ve svém
okolí.



1993 Evropská deklarace proti sociálnímu vyloučení, kterou na výzvu předsedy Evropské
komise přijal firemní sektor za účelem řešení strukturálních problémů Evropy.



1995 Vznik Fóra dárců v ČR. 1997 se stalo registrovaným občanským sdružením



1996 organizace CSR Europe.



2000 Lisabonský summit. Představitelé EU se shodli na nutnosti strategické podpory rozvoje
společenské odpovědnosti firem po celé Evropě. Koncept CSR souvisí s prioritami, které pro
Evropu tento summit vymezil. Priorita: „Ochrana životního prostředí a udržitelný rozvoj: nová
šance pro inovace, nalezení rovnováhy mezi hospodářskou, sociální a ekologickou dimenzí
Lisabonské strategie.“



2001 Zelená kniha s podtitulem "Promoting a European Framework for Corporate Social
Responsibility" (tedy „Propagace evropského rámce pro společenskou odpovědnost firem“).



2002 vzniklo tzv. Multistakeholder Forum - sdružuje zaměstnanecké a podnikatelské svazy,
odbory i nevládní organizace. Cíl propagace, transparentnost a inovativnost konceptu CSR na
bázi výměny zkušeností jednotlivých zemí, shromažďování a monitorování existujících
nástrojů této oblasti72.



2010 v ČR vznikla platforma „Byznys pro společnost“.



2011 vznikla v ČR při Fóru dárců Asociace firemních nadací a fondů. Zakládajícími členy jsou:
Nadační fond GSK, Nadační fond Veolia, Nadace O2, Nadace OKD, Nadace České spořitelny
a Nadace ČEZ73.



2012 (3. 11. 2012) byl vyhlášen první ročník evropské soutěže za společenskou odpovědnost
European CSR Award. Jedná se o program, který oceňuje firmy za jejich společenskou
odpovědnost (CSR) a je podporovaný z prostředků EU. Jeho cílem je zviditelnit nejlepší
projekty velkých a malých firem v Evropě. Do této soutěže se zapojilo 28 států. V České
republice tuto soutěž pořádá platforma Byznys pro společnost74.

71

Jacques Delors (nar. 1925), francouzský ekonom a politik, který byl v letech 1985-1995 předsedou Evropské komise.

72

Výroční zpráva 2011. Fórum dárců. In: [Online]. [cit. 2013-01-17]. Dostupné z: http://www.donorsforum.cz/onas/vyrocni-zpravy.html.

73

Výroční zpráva 2011. Fórum dárců. In: [Online]. [cit. 2013-01-17]. Dostupné z: http://www.donorsforum.cz/onas/vyrocni-zpravy.html.

74

Novinky ze CSR 4. 12. 2012- Jose Barroso: Zavádění CSR strategii je pro sociálně tržní podnikání důležité. In: [Online]. [cit.
2013-01-24]. Dostupné z URL: http://www.byznysprospolecnost.cz/aktuality/339/jose-barroso:-zavadeni-csr-strategii-jepro-socialne-trzni-podnikani-dulezite.html.

45
Projekt „Sociální pilíř konceptu společenské odpovědnosti firem (CSR), ve vztahu
k zaměstnanosti OZP na volném trhu práce“, OP LZZ
CZ.1.04/5.1.01/77.00003, www.spcsr.cz

Příloha č. 2: Michalka Laníková - víčka mně můžou pomoci
Zde uvádíme výňatek z rozhovoru s rodiči nemocné dívky Michaely Laníkové. Je to přiklad
fundraisingu, tj. sběr víček pro jejich nemocnou dceru. Takto akce mohla být realizována jen díky CSR
Česká pošta, ovšem na www stránkách České pošty jsme žádnou informaci nedohledali. Rozhovor je
krácený a celý je [Online]. [cit. 2013-02-25]. Dostupné z: http://michalka-lanikova.cz/cz/1-o-me.html.
Michalka se narodila v lednu 2007 jako zdravé miminko. Ve dvou letech byla u ní diagnostikována
metachromatická leukodystrofie. Tato nemoc se projevuje nejdříve ztrátou motoriky těla, poruchou
příjmu potravy, ztrátou řeči, slepotou, nastávají spastické stavy (silné křeče v celém těle) a těžká
psychomotorická retardace. Nemoc se nedá léčit nikde ve světě a nedá se s ní dlouho žít. Dávají se
jen léky na utlumení bolesti, na křeče. Michalka nemluví, neusměje se. Potřeby se stále zvyšují.
Kromě léků je to také umělá výživa do sondy v bříšku, enterální pumpa, kterou se jídlo dávkuje,
stříkačky na dávkování léků a vody, doplňky stravy na imunitu, ruční a elektrická odsávačka na hleny,
odsávací cévky, inhalátory, čistička vzduchu, ortéza tělíčka, speciální polohovací pomůcky, polohovací
lehátko do vany, polohovací postel, oxymetr a kyslíkový přístroj. Pomůcky jsou nutné k životu
a pomáhají v péči o ni.
Akce sběru víček začala jedna rodina pro jejich nemocnou holčičku. Podporovala je paní Mgr. Svatava
Ságnerová, která se snažila o akci dávat vědět do škol a různých organizací. Když po necelém roce
akce skončila, a paní Ságnerové stále přicházely balíky s víčky, tak jí bylo líto toho nevyužít a hledala
další potřebnou rodinu. Letos nabídla akci pro naši Michalku. Moc se nám tato akce líbí, protože
může opravdu pomoci každý, kdo chce, organizace i jednotlivci. Stačí jen sbírat víčka od PET láhví.
Víčka se shromažďují u nás a po nasbírání většího množství se odvezou firmě, která je vykupuje.
Za kilo víček při zajištění vlastní dopravy dostaneme 6 Kč. Za peníze, které z víček dostaneme, pak
můžeme pořídit Michalce potřebné pomůcky.
Do sbírky se zapojila i Česká pošta armáda a mnoho dalších. Díky tomu, že se do sbírání zapojila
i pošta, tak je možné poslat balíček s víčky odkudkoliv. Stačí se na poště informovat, jestli sbírají víčka
pro Michalku z Holešova a oni je pošlou zdarma na adresu pošty Holešov a odtud si je vyzvedáváme.
Samozřejmě jde o ochotu konkrétních lidí, ale na většině pošt to funguje a jsou vstřícní. Na stránkách
naší Michalky máme napsané pošty, odkud nám už víčka přišly. A také jsou tam vypsaná sběrná
místa, kam lze víčka donést. Firem, které víčka vykupují, je více. My je vozíme do firmy v Křelově
u Olomouce. Firma víčka drtí na malé granulky, třídí podle barvy a dále vyváží k dalšímu zpracování.
Vyrábí se z nich např. různé plastové kontejnery, zahradní plastový nábytek a podobně. Některé
firmy, které Michalčin příběh oslovil, a pomohly nám, chtějí založit fondy k tomu, aby pomáhaly
finančně dalším potřebným dětem.

46
Projekt „Sociální pilíř konceptu společenské odpovědnosti firem (CSR), ve vztahu
k zaměstnanosti OZP na volném trhu práce“, OP LZZ
CZ.1.04/5.1.01/77.00003, www.spcsr.cz

Příloha č. 5 – Interpretace příkladů dobré praxe se zaměstnáváním OZP
a s uplatňováním principů firemní filantropie a dobrovolnictví

Interpretace příkladů dobré praxe zaměstnávání OZP a uplatňování
principů firemní filantropie a dobrovolnictví
Ostravská univerzita v Ostravě
19. 7. 2013

Projekt „Sociální pilíř konceptu společenské odpovědnosti firem (CSR), ve vztahu
k zaměstnanosti OZP na volném trhu práce“, OP LZZ
CZ.1.04/5.1.01/77.00003, www.spcsr.cz

Interpretace příkladů dobré praxe ................................................................ 49
1 Zaměstnávání OZP...................................................................................... 49
Tabulka č. 1: Identifikační údaje ...................................................................................... 49
Tabulka č. 2: Zaměstnávání OZP ...................................................................................... 53
Tabulka č. 3: Důvody zaměstnávání OZP a jejich výkonnost ............................................. 58
Tabulka č. 4: Přínos OZP pro firmu ................................................................................... 62

2 Filantropie firmy ........................................................................................ 65
Tabulka č. 5: Důvody pro filantropii a její aktivity ve firmě ............................................... 65
Tabulka č. 6: Druhy filantropie a jejích přínos pro firmu .................................................. 70
Tabulka č. 7: Legislativní podpora ................................................................................... 74

48
Projekt „Sociální pilíř konceptu společenské odpovědnosti firem (CSR), ve vztahu
k zaměstnanosti OZP na volném trhu práce“, OP LZZ
CZ.1.04/5.1.01/77.00003, www.spcsr.cz

Interpretace příkladů dobré praxe
1 Zaměstnávání OZP
Tabulka č. 1: Identifikační údaje
Obor podnikání, resp. činnosti
Název firmy / instituce

Sídlo

Tabulka 1b
Graf 1b

2

AGC Flat Glass Czech, a. s., člen
skupiny AGC
BORS Břeclav, a. s.

3

BUZULUK, a. s.

Buzulucká 108, 267 62 Komárov

4

Skupina Dalkia v ČR, Dalkia Česká
republika

28. října 3337/7, 709 74 Ostrava

5

DHL Supply Chain

Pohořelice, Ostrava, Praha
(4 entity)

6

EMBA, spol. s r.o.

512 47 Paseky nad Jizerou 235

7

Fakulta životního prostředí ČZU v
Praze

Kamýcká 129, 165 21 Praha 6 Suchdol

veřejná vysoká škola

8

GUMOTEX, a. s.

Mládežnická 3a čp. 3062,
690 72 Břeclav

výroba, vývoj, prodej výrobků
z plastu, pryže a textilu

9

IBM Česká republika, spol. s r. o.

V Parku 4, 148 00 Praha 4

10

Iron Mountain ČR

Zahradní 105, 252 61 Jeneč

technologie a inovace
komerční spisovna, archivace
dokumentů

1

Sklářská 450, 416 74 Teplice
Bratislavská 26, 690 62 Břeclav

výroba a zpracování plochého
sklad
silniční motorová doprava
pístní kroužky, autodílny, drobné
odlitky, gumárenské stroje,
obrábění kovů
energetika
skladování, balení zboží,
manipulace s nákladem a
technické činnosti v dopravě
výroba hladkých papírových
lepenek

Z toho počet
zaměstnanců
OZP

% podíl
zaměstnanců
OZP

Otázka č. 1
dotazníku

Tabulka 1a
Graf 1a

904

18

1,99

395

16

4,05

678

15

2,21

2 290

37

1.62

1 840

19

1,03

139

2

1,44

123

1

0,81

1 140

20

1,75

neuvedeno

neuvedeno

60

2

Počet
zaměstnanců
celkem

3,33
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11

KES – kabelové a elektrické
systémy, spol. s r. o.

Popinecká 983/30, 739 32
Vratimov
K Brance 11/19c, Praha 5 Stodůlky, pobočka Zlín
bří Sousedíků 349, 760 01 Zlín
Třebeň – část Horní Ves 1,
350 02 Cheb
Dvořákova 7, 701 03 Ostrava
Kpt. Stránského 995/4,
198 00 Praha 9

12

NADĚJE, o. s., pobočka Zlín

13

NELAN, spol. s r. o.

14

Ostravská univerzita v Ostravě

15

Pestrá společnost, o. p. s.

16

Plzeňský Prazdroj, a. s.

U Prazdroje 7, 304 97 Plzeň

17
18
19

Rodinný pivovar BERNARD, a. s.
Linet, spol. s r. o.
Česká spořitelna, a.s.

20

Škoda Auto, a.s.

5. května 1, 396 01 Humpolec
Želevčice 5, 274 01 Slaný
Olbrachova 62, Praha 4
Třída Václava Klementa 869,
293 60 Mladá Boleslav

výroba kabelových svazků pro
automobilový průmysl

650

6

0,92

sociální služby

79

6

7,59

výroba plastových oken a dveří

40

2

5,00

viz statut OU
výcvik asistenčních a vodicích
psů, cestovní agentura Bezbatour
pivovarnictví a sladovnictví,
výroba a prodej nápojů
výroba piva
výroba a montáž zdrav. zařízení
bankovnictví
Výroba a vývoj motorových
vozidel a jejich součástí

982

12

1,22

19

10

52,63

2 020

24

1,19

141
560
9 794

4
11
71

2,83
1,96
0,72

24 519

326

1.33
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Tabulka č. 1a: Podíl zaměstnanců OZP na celkovém počtu zaměstnanců
firmy / společnosti
Kategorie - % podílu na počtu zaměstnanců

Podíl OZP počtu zaměstnanců

Nejnižší podíl

0,72

Nejvyšší podíl

7,59

Výjimečný podíl

52,63

Průměr

2,27

Graf č. 1a: Podíl zaměstnanců OZP na celkovém počtu
zaměstnanců firmy / společnosti
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Tabulka č. 1b: Obor podnikání firmy / společnosti zaměstnávající OZP
Kategorie – Obor činnosti

Počet firem

%

Výroba

10

50

Doprava

3

15

Služby

2

10

Bankovnictví

1

5

Vysoká škola

2

10

Technologie, energetika

2

10

Celkem

20

100

Graf č. 1b: Obor podnikání firmy / společnosti zaměstnávající OZP
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Tabulka č. 2: Zaměstnávání OZP

Název firmy / instituce

Rok zaměstnání
prvního OZP
Otázka č. 9 dotazníku
Tabulka 2a
Graf 2a

1

AGC Flat Glass Czech, a. s., člen
skupiny AGC

1991

2

BORS Břeclav, a. s.

1994

3

BUZULUK, a. s.

1992

Délka
zaměstnávání OZP
Otázka č. 9
dotazníku
Tabulka2b
Graf 2b
po celou dobu
existence firmy (21
let)

Typ postižení

Práce v profesi

Otázka č. 2 dotazníku
Tabulka 2c
Graf 2c

Otázka č. 3 dotazníku
Tabulka 2d
Graf 2d

lehkého charakteru

administrativa, IT

Od vzniku firmy –
18 let

osoby se sníženou pracovní
schopností (problémy s páteří,
srdeční choroby)

provozní a obsluhující personál

od vzniku firmy –
20 let

ZPS, invalidita I., II. a III. stupně

dělníci ve výrobě, kvalitáři, THP

1977

35 let

způsobilost OZP vykonávat danou
funkci posuzuje poskytovatel
pracovně lékařských služeb
individuálně

1996
2007

16 let
5 let

invalidita I. a II. stupně
ZTP/P 3, TP 2

2007

5 let

roztroušená skleróza

vědeckotechnický pracovník VŠ

8
9

DHL Supply Chain
EMBA, spol. s r. o.
Fakulta životního prostředí ČZU v
Praze
GUMOTEX, a. s.
IBM Česká republika, spol. s r. o.

dělnické i THP profese (topič, operátor,
provozní elektrikář, chemik předák,
provozní zámečník, mechanik měření a
regulací, strojník TG, operátor chem.
úpravy vody, účetní, operátor TG energ.
zařízení, technik zásobování, technik
realizace projektů, obchodník)
skladník, údržbář, vedoucí směny
ústředna, pracovnice ve výrobě

1991
neuvedeno

21 let
neuvedeno

10

Iron Mountain ČR

2007

5 let

gumař-plastikář, manipulační dělník, THP
neuvedeno
zadávání dat (Data Entry), pracovník
vývoje a obchodu (Business Development
Executive)

11

KES – kabelové a elektrické
systémy, spol. s r. o.

1997

15 let

poruchy pohybového aparátu
neuvedeno
postižení dolních končetin –
schopnost pohybu bez
kompenzačních pomůcek
amputace dolních končetin,
hluchoněmý, částečná ztráta

4

5
6
7

Skupina Dalkia v ČR, Dalkia
Česká republika

THP, výroba
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12

NADĚJE, o. s., pobočka Zlín

neuvedeno

neuvedeno

13

NELAN, spol. s r. o.

2012

neuvedeno

sluchu následkem úrazu
Aspergův syndrom, ostatní
nesledováno
vozíčkáři

14

Ostravská univerzita v Ostravě

neuvedeno

neuvedeno

TZP (4), ZPS (8)

15

Pestrá společnost, o. p. s.

2009

3 roky

tělesně postižení

16

Plzeňský Prazdroj, a. s.

1983

29 let

17

Rodinný pivovar BERNARD, a. s.

1995

17 let

18

Linet, spol. s r. o.

1992

20 let

různé typy postižení
snížená pracovní schopnost,
částečná invalidita
neuvedeno

19

Česká spořitelna, a.s.

1975

37 let

Invalidita 1., 2., 3. stupně

20

Škoda Auto, a.s.

1991

21 let

Invalidita 1., 2., 3. stupně

recepční (2), uklízečka (2), pomocný
kuchař (1), údržbář (1)
administrativa
akademický pracovník (3), THP (3),
dělnické profese (3), ostatní pracovníci –
dohody (3)
manažer, IT, grafik, administrativa,
prodejce
administrativa (8), dělnické profese (16)
výrobní dělník, uklízečka, prodavačka,
vedoucí pracovník
převážně výroba
zaměstnanci bez kvalifikace a s kvalifikací,
nižší a střední management
Dělnické profese
Technicko hospodářští zaměstnanci
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Tabulka č. 2a: Délka zaměstnávání OZP (stav k počátku roku 2013)
Kategorie – délka zaměstnání OZP

Počet

Nejkratší doba zaměstnání OZP

3 roky

Nejdelší doba zaměstnání OZP

37 let

neuvedeno

4x

Graf č. 2a: Délka zaměstnávání OZP (stav k počátku roku 2013)
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Tabulka č. 2b: Typ postižení zaměstnané OZP
Kategorie – Typ postižení

Počet

%

Invalidita různého stupně bez specifikace

6

30

Tělesné postižení

4

20

Sluchové postižení

2

10

Různé typy postižení

8

40

celkem

20

100

Graf č. 2b: Typ postižení zaměstnané OZP
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Tabulka č. 2c: Práce OZP v profesi
Kategorie - Profese

Počet

%

Dělnické profese

11

55

Administrativa

5

25

VŠ profese

4

20

Celkem

20

100%

Graf č. 2c: Práce OZP v profesi
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Tabulka č. 3: Důvody zaměstnávání OZP a jejich výkonnost
Důvod zaměstnávání OZP
Název firmy / instituce

Otázka č. 4 dotazníku

1

AGC Flat Glass Czech, a. s.,
člen skupiny AGC

V řadě případů přistupují k výkonu práce daleko
zodpovědněji než osoby bez OZP.

2

BORS Břeclav, a. s.

Mezi uchazeči o práci byli vhodní kandidáti s OZP.

3

BUZULUK, a. s.

4

Skupina Dalkia v ČR, Dalkia
Česká republika, a. s.

Neděláme rozdíl mezi uchazeči.
Z důvodů morálních – uplatnění OZP na trhu práce,
ekonomických – sleva na dani, legislativních – splnění
požadavků.
Nezáleží na tom, zdali osoba je zdravotně postižená,
ale zda má předpoklady a kvalifikaci pro vykonávanou
práci. Zdali je výkon této práce v závislosti na postižení
možný, je na posouzení a rozhodnutí lékaře pracovnělékařské péče. Pokud jsou všechny podmínky splněny,
nic nebrání takovou osobu zaměstnat.

Způsob výběru OZP

Opatření

Otázka č. 5 dotazníku
Tabulka 3a
Graf 3a

Otázka č. 6 dotazníku
Tabulka 3b
Graf 3cb

Vlastním výběrem.
Výběrové řízení nebo se pracovníci
stali OZP v průběhu zaměstnání.
Nábor zaměstnanců.
Otevřené výběrové řízení nebo se stali
OZP v průběhu jejich pracovní
činnosti.
Klasickým náborem na pozici,
případně se někteří mohli stát OZP
v průběhu zaměstnání. Opět zde bylo
nutné posoudit zdravotní stav lékařem
pracovně-lékařské péče.

5

DHL Supply Chain

6

EMBA, spol. s r.o.

Pracovali ve firmě již před úrazem.

Pracovníci se stali OZP v průběhu
zaměstnání.

7

Fakulta životního prostředí
ČZU v Praze

Nerozlišujeme – hodnotíme pouze odbornou znalost
uchazečů.

Bývalá studentka téže fakulty

8

GUMOTEX, a. s.

Ve většině případů jsou to zaměstnanci, kteří zde
pracovali ještě, než se stali osobami se ZP. Přizpůsobili
jsme podmínky, aby zde mohli i nadále pracovat.

Pracovníci se stali OZP v průběhu
zaměstnání.

9

IBM Česká republika, spol.

neuvedeno

neuvedeno

NE
NE
NE
NE

NE

Bezbariérový přístup
Bezbariérový přístup, naváděcí
orientační systémy pro nevidomé,
vhodný nábytek a hygienická zařízení,
programové vybavení pro hlasové
ovládání počítače a přepis řeči do
textové podoby.
Přeřazení na méně náročnou práci,
přizpůsobení pracovních podmínek
zdravotnímu stavu, umožnění kratší
pracovní doby.
neuvedeno
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10
11

s r. o.
Iron Mountain ČR
KES – kabelové a elektrické
systémy, spol. s r. o.

Daňové výhody.

Klasické výběrové řízení.

NE

Je nutno dávat šanci OZP.

Prostřednictvím kolegů (přátel).

Bezbariérové sociální zařízení.
Vysvětlit spolupracovníkům v týmu
případné zvláštnosti při výkonu práce.
Bezbariérový vstup, uspořádání
kanceláře pro snadný pohyb vozíčkářů.

12

NADĚJE, o. s., pobočka Zlín

Jsou vhodní pro vykonávání určité funkce.

Výběrové řízení přímo pro OZP.

13

NELAN, spol. s r. o.

Myslíme si, že se jedná o plnohodnotné zaměstnance.

Výběrové řízení.

14

Ostravská univerzita
v Ostravě

Považujeme to za samozřejmost, neděláme žádné
rozdíly mezi uchazeči o zaměstnání.

Standardní výběrové řízení.

Průběžně přizpůsobujeme budovy tak,
aby byly bezbariérové.

15

Pestrá společnost, o. p. s.

Jeden ze zakladatelů společnosti má tělesné postižení.
Je to skvělá příležitost, jak využít potenciálu těchto
lidí.

První zaměstnanci z okruhu známých
a klientů, další z výběrových řízení
(inzerce na pracovních portálech).

Získat bezbariérové pracovní prostory
a upravit je dle potřeb zaměstnanců.

16

Plzeňský Prazdroj, a. s.

Pokud uspěli u výběrového řízení na pozici, kde změna
zdravotního stavu není překážkou, není důvod OZP
nezaměstnat. Pokud získali status OZP v průběhu
pracovního poměru stejně tak nečiníme rozdíl.

Výběrové řízení.

NE

17

Rodinný pivovar BERNARD, a.
s.

OZP splňovaly podmínky pro dané pozice.

Výběrové řízení, změna v průběhu
výkonu zaměstnání.

NE

18

Linet, spol. s r. o.

neuvedeno

Výběrové řízení

NE

19

Česká spořitelna, a.s.

Diverzita není jen pojem, ale cítíme její poselství.
Snažíme se poskytnout rovné příležitosti pro všechny

20

Škoda Auto, a.s.

Neděláme rozdíly mezi uchazeči o práci, pokud
naplňují požadavky na dané místo.

Při vypisování výběrových řízení
neděláme rozdíl. Pokud uchazeč splní
podmínky, nezáleží na tom, zda je
nebo není OZP. Pokud projde
výběrovým řízením OZP, snažíme se
vytvořit mu vhodné pracovní
prostředí.
Prováděli jsme nábor na pozici
a nezjišťovali jeho zdravotní stav.
Převedením stávajících zaměstnanců
po úrazech nebo onemocněních

Úprava pracovního prostředí –
ergonomické židle a další pomůcky.

Bezbariérová pracoviště, vyhrazená
parkovací místa.
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Tabulka č. 3a: Způsob výběru OZP
Kategorie – Způsob výběru

Počet

%

Zodpovědnější přístup k práci

2

10

Úleva na dani

2

10

Zaměstnán ve firmě před úrazem

4

20

Jiné

9

45

Neděláme rozdíl ve výběru

3

15

Celkem

20

100 %

Graf č. 3a: Způsob výběru OZP
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Tabulka č. 3b: Opatření pro zaměstnávání OZP
Kategorie - Opatření pro zaměstnávání OZP

Počet

%

Nemuseli dělat opatření

9

45

Bezbariérový přístup, úprava pracoviště

9

45

Přeřazení na méně náročnou práci

1

5

Neuvedeno

1

5

Celkem

20

100

Graf č. 3b: Opatření pro zaměstnávání OZP
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Tabulka č. 4: Přínos OZP pro firmu
Název firmy / instituce

Výkonnost zaměstnanců z řad OZP ve
srovnání s ostatními pracovníky.
Rozdíly
Otázka č. 7 dotazníku

Přínos zaměstnávání OZP pro firmu
Otázka č. 8 dotazníku
Tabulka 4a
Graf 4a

1

AGC Flat Glass Czech, a. s., člen skupiny
AGC

Většina zaměstnancův kategorii OZP je
po stránce pracovní hodnocena velmi
dobře.

V oblasti naplňování CSR a v oblasti jistoty pro zaměstnance (nemoc či
úraz s následkem zdravotního postižení nevede ke ztrátě zaměstnání).

2

BORS Břeclav, a. s.

Rozdíly nejsou, občas vyšší nemocnost.

3

BUZULUK, a. s.

4

Skupina Dalkia v ČR, Dalkia Česká
republika, a. s.

Rozdíly nejsou.
Rozdíl není žádný, výkonnost
zaměstnanců z řad OZP je stejná jako
výkonnost ostatních pracovníků.

5

DHL Supply Chain

Bez rozdílu, prakticky stejná

6

EMBA, spol. s r.o.

Rozdíly nejsou.

7

Fakulta životního prostředí ČZU v Praze

8

GUMOTEX, a. s.

9
10
11

IBM Česká republika, spol. s r. o.
Iron Mountain ČR
KES – kabelové a elektrické systémy,

Rozdíly nejsou.
Ve většině případů jsou zaměstnanci
se ZP srovnatelní výkonností
s ostatními zaměstnanci
neuvedeno
Rozdíly nejsou.
Všichni jsou velmi dobří zaměstnanci,

Ekonomické dopady dané legislativou (daňové zvýhodnění, případně
sankce za nesplnění kvót OZP), pozitivní je především výchova
k sociálnímu cítění „zdravých“ zaměstnanců.
Zlepšení image.
Ekonomické hledisko – sleva na dani, sociální hledisko – politika
zaměstnanosti, respektování legislativních požadavků, posílení image
společnosti v rámci naplňování principů CSR.
Přínosem je férový přístup a odstraňování rozdílu mezi osobami
zdravotně znevýhodněnými a těmi, kteří zdravotní omezení nemají.
V neposlední řadě se může jednat o naplňování povinného podílu OZP
dle příslušné legislativy.
Rádi bychom zaměstnali i více zaměstnanců, ale vzhledem k velkému
podílu těžké ruční práce to není jednoduché.
Může, ale z našeho pohledu je to pro fakultu druhotný přínos, pokud
to však pomůže jiným organizacím při rozhodování, určitě se toho
nezříkáme. Jako příklad pro naše studenty, kteří si tuto zkušenost
mohou odnést do praxe, to považujeme za správné.
Jako největší a nejvýznamnější firma regionu se nebráníme umožnit
zaměstnání i lidem se zdravotním postižením, což může být dáno jako
vzor pro jiné firmy.
neuvedeno
Finanční výhody.
Především co se týká psychiky, ostatní pracovníci si při pohledu na
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spol. s r. o.

v naší firmě neděláme rozdíly mezi
„zdravým“ a OZP.
Neměříme výkonnost z tohoto
pohledu.

OZP kolegu velmi dobře uvědomují cenu života a často změní životní
priority a přístup k práci celkově.
Vyšší citlivost pracovníků vůči lidem s handicapem. Dobrá atmosféra
v týmu.
Nedovedu posoudit, někteří zákazníci se nad tímto handicapem
pozastaví, jiní je berou jako kohokoliv ostatního, nezaznamenali jsme
příliv zakázek v souvislosti se zaměstnáváním OZP
Zatím jsme o těchto benefitech nepřemýšleli, skutečnost, že
zaměstnáváme OZP, jsme nikde neprezentovali.

12

NADĚJE, o. s., pobočka Zlín

13

NELAN, spol. s r. o.

Výkonnost je srovnatelná s ostatními,
rozdíl jsme nezaznamenali

14

Ostravská univerzita v Ostravě

Rozdíly nejsou.

15

Pestrá společnost, o. p. s.

Zaměstnanci s OZP jsou mnohdy
výkonnější a snaživější než ostatní
zaměstnanci.

Zaměstnanci s OZP mají vlastnosti a zkušenosti, které obohacují při
práci i ostatní zaměstnance a motivují je k lepším výkonům.

16

Plzeňský Prazdroj, a. s.

Mezi zaměstnanci OZP a ostatními
nejsou výkonnostní rozdíly.

Samozřejmě je důležité image společnosti v očích veřejnosti, ale
i zaměstnanců. Naplňování principů pozitivního vnímání diversity.
Daňové odpočty a zvýhodnění.

17

Rodinný pivovar BERNARD, a. s.

Rozdíly nejsou, výkonnost je stejná.

Především naplňování principů CSR, ale i finanční výhody.

18

Linet, spol. s r. o.

Rozdíly nejsou.

19

Česká spořitelna, a.s.

Výkonnost neměříme.

20

Škoda Auto, a.s.

Záleží na pozici a dle aktuálního
zdravotního stavu.

Plnění kvóty pro povinné zaměstnávání OZP, principy CSR – viz sekce
filantropie.
OZP jsou spolehlivými a loajálními pracovníky. Vloženou důvěru od
svých kolegů a manažera umí vracet dobře odvedenou prací. Většinou
mají vysokou kvalifikaci a jsou týmovými hráči.
Naplňování principů CSR a Sociální charty Zaměstnavatel bez bariér
(2011), dle zákona o 435/2004 Sb. o zaměstnanosti je firma povinna
zaměstnávat 4% OZP. Kromě toho odebírá zboží či služby od
chráněných míst a tím podporuje i jejich životaschopnost.
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Tabulka č. 4a: Přínos zaměstnávání OZP pro firmu
Kategorie – Přínos zaměstnávání OZP

Počet

%

Ekonomické hledisko, daňové zvýhodnění

5

25

Zlepšení image firmy

5

25

Etické aspekty

3

15

Principy CSR

5

25

OZP jsou spolehlivými zaměstnanci

2

10

Celkem

20

100 %

Graf č. 4a: Přínos zaměstnávání OZP pro firmu
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2 Filantropie firmy
Tabulka č. 5: Důvody pro filantropii a její aktivity ve firmě

Název firmy / instituce

Jak dlouho se firma věnuje
aktivitám filantropie
Otázka č. 3

Důvody filantropie firmy

V jakých oblastech filantropie je aktivní?

Otázka č. 2
Tabulka 5a
Graf 5a

Otázka č. 4
Tabulka 5b
Graf 5b
Sport a podpora mládežnického sportu,
dětské domovy, společnosti pečující o
handicapované, nadace Bonum Comunne.

1

AGC Flat Glass Czech, a. s.,
člen skupiny AGC

Po celou dobu existence firmy.

Podpora aktivit v regionech, ve kterých působíme.

2

BORS Břeclav, a. s.

Od vzniku a. s., od roku 1994.

Cítíme určitou společenskou povinnost a chceme
vrátit společnosti to, co nám dává.

Sport (fotbal, dostihové koně), zájmová
občanská sdružení, nadace.

3

BUZULUK, a. s.

Od vzniku firmy.

Podporujeme regionální aktivity.

Sport, mládež.

Skupina Dalkia v ČR, Dalkia
Česká republika

Nadační fond Dalkia ČR existuje
od roku 2000, Nadační fond
Dalkia Humain funguje již od
roku 2005 a co se týče projektu
Minigranty zapojujeme se do
této akce letos již počtvrté.

Naše společnost působí v oblasti energetiky, tudíž je
velmi úzce spjata s lokalitami, kde působíme. Našim
cílem je být dlouhodobým partnerem měst a obcí a
být dobrým partnerem znamená zapojovat se i do
aktivit souvisejících se společenskou odpovědností.

DHL Supply Chain

Od začátku fungování
společnosti

Je to součástí naší podnikové kultury, která ovlivňuje
každodenní pracovní den a to, jak se společnost
chová k sociálně slabším skupinám, považuje za
důležité.

4

5

Podporujeme činnosti nejen v oblasti
životního prostředí, ale také v oblasti
sociální (vytváření pracovních míst,
podpora zájmových činností pro děti
a mládež atd.), sportovní a kulturní
(Svatováclavský hudební festival, Janáčkův
máj).
Je to nepřeberná řada aktivit od pomoci
sociálně slabším, přes návštěvy DD,
domovů na půl cesty až po aktivní i
finanční podporu tělesně či mentálně
postižených spoluobčanů. Jedná se o
velmi široké spektrum aktivit, při kterých
jednotlivé týmy vyhledávají oblasti, kde
sami chtějí pomoci. Také téměř všechny
naše manažerské a vzdělávací programy
v sobě obsahují část, která je zaměřena na
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sociálně zodpovědné chování určené pro
práci na charitativních projektech.
6

EMBA, spol. s r.o.

Neuvedeno

neuvedeno

neuvedeno

7

Fakulta životního prostředí
ČZU v Praze

Od počátku založení fakulty
v roce 2007.

Oblast životního prostředí, pomoc
handicapovaným.

8

GUMOTEX, a. s.

Dlouhodobě, několik desítek let.

9

IBM Česká republika, spol.
s r. o.

100 let

Iron Mountain ČR
KES – kabelové a elektrické
systémy, spol. s r. o.

Neuvedeno

Považujeme to za standardní způsob chování
jednotlivce i organizace.
Společensky odpovědné chování, největší a
nejvýznamnější firma regionu.
Od svého založení v roce 1911 se firma věnuje
společenské odpovědnosti – jako globální korporace
pak působí v jednotlivých zemích také v oblastech
CSR.
neuvedeno

8 let

lidskost

Dárcovství krve, plasmy

12

NADĚJE, o. s., pobočka Zlín

Od roku 2007.

Nedostatek finančních na provoz a rozvoj sociálních
služeb.

Získávání dárců, kampaně, dobročinné
akce.

13

NELAN, spol. s r. o.

Jedná se o součást filozofie firmy.

Sportovní, kulturní.

14

Ostravská univerzita v Ostravě

Od založení společnosti, tedy od
roku 1991.
Neuvedeno

neuvedeno

15

Pestrá společnost, o. p. s.

Od založení společnosti.

Sami provozujeme veřejnou sbírku a rádi podpoříme i
další zajímavé projekty v rámci našich možností.

neuvedeno
Pomáháme např. při přírodních
katastrofách či při individuálních sbírkách
našich klientů.

Plzeňský Prazdroj, a. s.

Největším charitativním
projektem je již 11 let projekt
vedoucí ke zkvalitňování života
obyvatel – PRAZDROJ LIDEM.
Tento program, dříve pod
názvem Občanská volba, získal
již v roce 2003 cenu Via Bona za
nejlepší koncepci firemního
sponzoringu.

Naším hlavním cílem trvale udržitelného rozvoje je
dosahovat úspěch a o ten se dělit se svými partnery a
okolím. Patříme mezi největší přispěvatele do
státního rozpočtu a přední firemní dárce. Naše
pivovary usilují o dosažení nejvyšších
environmentálních standardů. Přírodu respektujeme
a víme, že musíme využívat přírodní zdroje
efektivním způsobem. Mezi další priority trvale
udržitelného rozvoje patří snižování spotřeby energie
a potřeba emisí, využívání recyklovatelného a
vratného materiálu apod.

10
11

16

Sport, kultura, charita v regionu.
Reakce na společensko-sociální problémy,
hledání řešení jak za pomoci technologií
tyto problémy řešit.
neuvedeno

Kromě pomoci handicapovaným dbáme
i na projekty pomáhající zlepšování
životního a kulturního prostředí, rozvoj
vzdělávání, sportovní aktivity apod.
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Rodinný pivovar BERNARD, a.
s.

Od začátku podnikání.

Podporujeme dlouhodobě především regionální
aktivity, jednotlivce i kolektivy.

18

Linet, spol. s r. o.

Dlouhodobě s tím, že se forma a
objem samozřejmě měnil s tím,
jak firma rostla, v současné době
máme na CSR aktivity
vypracovaný interní metodický
postup, kterým žádosti nebo
podněty zpracováváme a
případně sami vyhledáváme.

Aktivity CSR považujeme za samozřejmou součást
života a za určitou symbiózu. Máte díky tomu dobré
jméno a pověst. Když to budeme dělat dobře,
získáme dobré jméno a dobrý pocit, že jsme něčemu
nebo někomu pomohli. Pokud nás bude v těchto
aktivitách někdo kopírovat, tak se budou tyto
hodnoty přirozeným způsobem šířit dál.

19

Česká spořitelna, a.s.

2012 přijata nová strategie,
filantropii se společnost věnuje
po celou dobu existence

CSR je spjat s Českou spořitelnou od jejího počátku

Škoda Auto, a.s.

Aktivity mají ve společnosti
dlouhou tradici. K systemizace
konceptu CSR došlo
2007

Vnímáme to jako nedílnou součást CSR naší
společnosti.

17

20

Především podporujeme charitu, různá
sportovní odvětví, podporujeme
vzdělanost žáků a studentů, pomáháme
seniorům, ale i různým sdružením…
Našimi hlavními cílovými oblastmi, které
souvisí s předmětem našeho podnikání je
oblast zdravotnictví a pečovatelství,
nicméně v regionu našeho sídla
podporujeme i různé jiné projekty
z oblasti školství, vzdělávání, sportu,
kultury + nad rámec spolupracujeme
s Nadací charty 77, kde vedeme menší
firemní nadační fond a ročně podpoříme
kolem 10 jejich postižených klientů.
Vzdělávání – finanční, diverzita
a odstraňování bariér, podpora sociálního
podnikání, podpora dobrovolnictví.
Nadace ČS: Aktivní život seniorů, Sociálně
vyloučené skupiny, Drogová léčba a
prevence.
Aktivity mají regionální i mezinárodní
úroveň. Priority: Podpora dětí a
technického vzdělávání, podpora dopravní
bezpečnosti a omezování bariér
v mobilitě. Aktivity směřující do sportu
a kultury.
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Tabulka č. 5a: Důvody filantropie firmy
Kategorie – Důvody filantropie firmy

Počet

%

Podpora regionálních aktivit

5

25

Součást podnikové kultury.CSR

12

60

Neuvedeno

3

15

Celkem

20

100

Graf č. 5a: Důvody filantropie firmy
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Tabulka č. 5b: Oblasti filantropie
(volba více možností)
Kategorie – Oblasti filantropie

Počet

%

Podpora sportovních aktivit

8

23

Podpora kulturních aktivit

5

15

Činnosti v oblasti životního prostředí

4

12

Podpora vzdělávání

3

9

Péče o hendikepované, seniory, dětské domovy, sociálně slabé,
sociálně vyloučené

7

20

Dobročinné účely

4

12

Neuvedeno
Celkem

3
34

9
100

Graf č. 5b: Oblasti filantropie
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Tabulka č. 6: Druhy filantropie a jejích přínos pro firmu
Preferovaný druh dárcovství

Přínos aktivit pro firmu

Otázka č. 5
Tabulka 5d
Graf 5d

Otázka č. 6
Tabulka 5e
Graf 5e

Název firmy / instituce

1

AGC Flat Glass Czech, a. s., člen
skupiny AGC

Od peněžních darů až po dobrovolnictví.

2

BORS Břeclav, a. s.

Sponzorství a dary.

3

BUZULUK, a. s.

4

Skupina Dalkia v ČR, Dalkia Česká
republika, a. s.

Sponzorování.
Kromě finanční podpory nabízíme i v rámci
Nadačního fondu Dalkia ČR poradenskou a
konzultační pomoc. V rámci projektu Minigranty
hraje velkou roli pro získání příspěvku míra zapojení
zaměstnance do dobrovolnické činnosti, které se
věnuje ve svém volném čase.

Dobrý pocit, že přispíváme k rozvoji regionu správným směrem.
Posílení dobrého jména a prestiže firmy. Dá se toho využít i z hlediska
marketingu. Zlepšování morálních kvalit našich zaměstnanců.
Zlepšení image.
Jsme rádi, že solidarita zaměstnancům skupiny Dalkia nechybí a že
můžeme přispět ke snížení nezaměstnanosti a podat pomocnou ruku
těm, kteří to potřebují.

5

DHL Supply Chain

6

EMBA, spol. s r.o.
Fakulta životního prostředí ČZU v
Praze

neuvedeno

Většina našich zaměstnanců vnímá, že je naše společnost aktivně vede
a posiluje jejich vědomí o sociální zodpovědnosti. Nepřímým
měřítkem je každoročně konaný průzkum spokojenosti zaměstnanců.
Jsou v něm otázky přímo zaměřené na sociálně zodpovědné chování.
V posledních letech při 75 % dělnických pozic dosahujeme výborného
výsledku. Se stejným vnímáním společnosti se setkáváme i z venku.
neuvedeno

Nepeněžní plnění.

Kromě jiného i nové impulsy pro činnost fakulty.

8

GUMOTEX, a. s.

Přímý – finanční nebo výrobkový.

9
10

IBM Česká republika, spol. s r. o.
Iron Mountain ČR
KES – kabelové a elektrické
systémy, spol. s r. o.
NADĚJE, o. s., pobočka Zlín

neuvedeno
neuvedeno

Sounáležitost k městu a regionu, povědomí obyvatel i zaměstnanců
o významu firmy pro město i region.
neuvedeno
neuvedeno

neuvedeno

Lidem, kteří takovou pomoc potřebují, hodně.

Individuální, osobní.

Šíření dobrého jména organizace, zdroje pro zkvalitňování služeb.

7

11
12

Osobní zapojení a aktivní pomoc. Integraci sociálně
slabých a postižených spoluobčanů do běžného
života.
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13

NELAN, spol. s r. o.

14

Ostravská univerzita v Ostravě

15

Pestrá společnost, o. p. s.

16

Plzeňský Prazdroj, a. s.

17

Rodinný pivovar BERNARD, a. s.

18

Linet, spol. s r. o.

19

Česká spořitelna, a.s.

20

Škoda Auto, a.s.

Jedná se o finanční i věcné dary, ale i o přímou o
pomoc našich zaměstnanců na pořádaných akcích.
neuvedeno
Preferujeme zaslání finančních či materiálních darů
konkrétním osobám či organizacím na konkrétní
projekt.
Finanční podporu i formu firemního dobrovolnictví.
O projektech, které získají finanční příspěvek,
rozhodují svým hlasováním DMS, na internetu a
hlasovacími kupony z deníků lidé, kteří v regionu žijí
a nejlépe vědí, kam by peníze měly směřovat.
Volíme různé formy, od poskytnutí našich výrobků až
po finanční podporu, především dle aktuální potřeby
obdarovaných.
Většinou se jedná o drobnější finanční dary,
případně věnujeme hmotné dary v tomto případě
naše produkty, lůžka, matrace.
Finanční dárcovství společně s aktivním zapojením
zaměstnanců.
Dle typu projektu – finanční (dar). Nefinanční
(zápůjčky vozů, poskytnutí prostor, knot-how)

Dobrý pocit.
neuvedeno
Bereme to jako běžnou součást fungování občanské společnosti.
Klíčem k dlouhodobému úspěchu je nejen odpovědné podnikání, ale
i podpora kvality života v místech, kde firma působí. Naše společnost
vnímá podporu okolí jako důležitou součást své strategie pro trvale
udržitelný rozvoj a dbá na dobré vztahy s okolím, městy a obcemi,
v nichž působí.
Především pocit, že nejsme lhostejní k těm, co pomoc potřebují.
Viz otázka č. 2, v případě, kdy věnujeme produkty, využíváme např.
následně pro získání zpětné vazby atd.
Pozitivní PR, loajalita zaměstnanců
Pozitivní vnímání společnosti i značky ze strany zákazníků. Loajalita
stávajících zaměstnanců, atraktivita společnosti pro potenciální
zaměstnance. Budování dobrého sousedství s obcemi a regiony v okolí
závodů. Dobré vztahy se státními institucemi.
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Tabulka č. 6a: Preferovaný druh dárcovství
(volba více možností)
Kategorie Preferovaný druh dárcovství

Počet

%

Peněžní dary

10

37

Dobrovolnictví (včetně firemního)

4

15

Poradenská a konzultační činnost

2

7,5

Sponzorování

2

7,5

Hmotné dary – nepeněžní plnění

6

22

Neuvedeno

3

11

Celkem

27

100

Graf č. 6a: Preferovaný druh dárcovství
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Tabulka č. 6b: Přínos aktivit pro firmu /společnost
(volba více možností)
Kategorie Přínos aktivit pro firmu

Počet

%

Zlepšení image firmy

5

21

Příspěvek k rozvoji regionu

4

17

Morální aspekty, včetně kultivace morálních hodnot zaměstnanců,
loajalita zaměstnanců

10

41

Dobré vztahy se státními institucemi

1

4

Neuvedeno

4

17

Celkem

24

100

Graf č. 6b: Přínos aktivit pro firmu /společnost

73
Projekt „Sociální pilíř konceptu společenské odpovědnosti firem (CSR), ve vztahu
k zaměstnanosti OZP na volném trhu práce“, OP LZZ
CZ.1.04/5.1.01/77.00003, www.spcsr.cz

Tabulka č. 7: Legislativní podpora
Důvody legislativní podpory
Otázka č. 7
Tabulka 6b

Název firmy / instituce

Ano
Ne
Tabulka 6a

1

AGC Flat Glass Czech, a. s., člen skupiny AGC

neuvedeny

ano

2

BORS Břeclav, a. s.

Ten, kdo se filantropii věnuje, se jí věnuje i bez legislativních úprav.
Pokud se z filantropie stane povinnost, najdou se firmy, které se
danou legislativu budou snažit „obejít“.

neuvedeno

3

BUZULUK, a. s.

neuvedeny

ano

4

Skupina Dalkia v ČR, Dalkia Česká republika, a. s.

Dle našeho názoru určitě ano za předem stanovených podmínek.
V dnešní době se filantropii věnuje téměř každá větší a často už
i menší společnost.

ano

5

DHL Supply Chain

Jistě. Ačkoli Zákon o dani z příjmu již počítá s určitou daňovou
úlevou z hodnoty daru, rozšíření možností by jistě bylo filantropii
ku prospěchu.

ano

6

EMBA, spol. s r.o.

neuvedeny

neuvedeno

7

Fakulta životního prostředí ČZU v Praze

neuvedeny

ano

8

GUMOTEX, a. s.

Není třeba. Záleží na firmě, její velikosti a významu, její vůli, chování
a preferovaných hodnotách, na odpovědnosti vůči zaměstnancům
a okolí a celkové firemní kultuře.

ne

9

IBM Česká republika, spol. s r. o.

neuvedeny

ne

10

Iron Mountain ČR

neuvedeny

neuvedeno
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11

KES – kabelové a elektrické systémy, spol. s r. o.

Záleží v jakém smyslu.

neuvedeno

12

NADĚJE, o. s., pobočka Zlín

neuvedeny

ano

13

NELAN, spol. s r. o.

14
15
16
17
18

Ostravská univerzita v Ostravě
Pestrá společnost, o. p. s.
Plzeňský Prazdroj, a. s.
Rodinný pivovar BERNARD, a. s.
Linet, spol. s r. o.

19

Česká spořitelna, a.s.

20

Škoda Auto, a.s.

Myslím, že takovou věc nelze nikomu nařídit. Je to otázka filozofie
a kultury podniku. Podniky již takto značně zatěžují daně a poplatky.
Rovněž celková situace nepřeje podnikům v ČR a nepovažuji
za dobré zatěžovat dalšími výdaji.
neuvedeny
Příkladem může být daňová asignace.
neuvedeny
Ano, rozhodlo by se pro filantropii více podnikatelů a ve větší míře.
neuvedeny
Pokud by to mělo znamenat povinnost konat dobro, tak ne. Pak už
by se nejednalo o filantropii v pravém slova smyslu.
Firemní filantropie spadá do dobrovolných aktivit společností,
a proto se zastáváme samoregulace. Stávající, především daňová
opatření, poskytující firmám dostatečný prostor pro aktivity na poli
dárcovství.

ne
neuvedeno
ano
ne
ano
ano
ne

ne
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Tabulka č. 7a: Legislativní podpora
Kategorie – Legislativní podpora

Počet

%

Ano

9

45

Ne

6

30

Neuvedeno

5

25

Celkem

20

100

Graf č. 7a: Legislativní podpora
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Tabulka č. 7b:Důvody legislativní podpory
Kategorie – Důvody legislativní
podpory

Počet

%

Ekonomické daňové důvody

9

45

Neuvedeno

11

55

Celkem

20

100

Graf č. 7b: Důvody legislativní podpory
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Příloha č. 6 – Popis jednotlivých standardů CSR využívaných v ČR
Mezinárodní standardy využívané v ČR
ISO 2600075
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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Organizace a management;
Lidská práva;
Pracovní podmínky;
Životní prostředí;
Korektní podnikání;
Péče o spotřebitele;
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
Norma poskytnutím návodu ke společenské zodpovědnosti má pomoci organizacím přispět k trvale
udržitelnému rozvoji, včetně zdraví a blaha společnosti.

75

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
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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

Dva základní postupy společenské odpovědnosti
Sedm principů
společenské
odpovědnosti

Uznání společenské
odpovědnosti

Identifikace a zapojení
zainteresovaných stran

Klíčová témata společenské odpovědnosti
Odpovědnost
Transparentnost
Etické chování
Respektování
zájmů
zainteresovanýc
h stran
Respektování
právního státu
Respektování
mezinárodních
standardů
chování
Dodržování
lidských práv

Vedení organizace
Lidská
práva

Pracovní
vztahy

Životní
prostředí

Čestné
podnikatelské
praktiky

Spotřebitelské
otázky

Občanská
angažovanost a
rozvoj komunity

Související opatření a očekávání

Integrace společenské odpovědnosti napříč organizací
Vztah charakteristik
organizace ke
společenské
odpovědnosti
Dobrovolné iniciativy zaměřené
na společenskou odpovědnost

Pochopení
společenské
odpovědnosti
organizace
Postupy pro integraci
společenské
odpovědnosti napříč
organizací

Hodnocení a zlepšování
opatření a postupů organizace
týkajících se společenské
odpovědnosti

Komunikace o společenské
odpovědnosti
Zvýšení
důvěryhodnosti v
oblasti společenské
odpovědnosti

Annex: Příklady dobrovolných iniciativ a nástrojů společenské odpovědnosti

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 pracovních podmínek zaměstnanců by se jejich jméno stalo velmi rychle
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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
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přímo do 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.
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IQNet SR 1076
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:
-

76 Zdroj: CQS,

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 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.
http://www.cqs.cz
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-

-

-

-

-

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.
AA100077

Název normy: AccountAbility AA1000
Charakteristika normy
AA1000 je série 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.

77

Zdroj: http://www.accountability.org
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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 Ethnical
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.
ISO 1400178
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
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Zdroj: ČSN EN ISO 14001
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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.
ISO 900179
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.
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- 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.
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.
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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 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-odpovednafirma-(lbg)-meri.html
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Popis standardů CSR vytvořených a využívaných v ČR
KORP80
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. 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 hlásící se k systému CSR respektovat, tvoří 7 principů:






80

Odpovědnost;
Transparentnost;
Etické chování;
Uspokojování potřeb zainteresovaných stran;
Pravidlo zákonnosti;
Mezinárodní standardy;
Zdroj: Rada kvality ČR, Národní politika kvality, www.npj.cz

89
Projekt „Sociální pilíř konceptu společenské odpovědnosti firem (CSR), ve vztahu
k zaměstnanosti OZP na volném trhu práce“, OP LZZ
CZ.1.04/5.1.01/77.00003, www.spcsr.cz

 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. 7 – 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.
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
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- 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 se stane
subjekt, který dosáhl nejlepší měřitelný výsledek ve zlepšení životního prostředí, bezpečnosti práce,
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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 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
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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:
Tel.: +420 602 576 141
Email: chudackova@byznysprospolecnost.cz
Zdroj.: http://topodpovednafirma.cz/spolecensky-prospesny-projekt.html
___________________________________________
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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:
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.
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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/Socialneprospesny-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:
Slávka Vancáková
Tel: +420 731 627 048
Ernst & Young, s.r.o.
Karlovo náměstí 10
120 00 Praha 2
__________________________________________
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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
______________________________________
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
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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:
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.
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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
ochrannou 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.
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).
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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

100
Projekt „Sociální pilíř konceptu společenské odpovědnosti firem (CSR), ve vztahu
k zaměstnanosti OZP na volném trhu práce“, OP LZZ
CZ.1.04/5.1.01/77.00003, www.spcsr.cz

Příloha č. 8 – Terminologický slovník
a)

Úvod

Podle Evropského hospodářského a sociálního výboru EU tvoří lidé se zdravotním postižením zhruba
16 % obyvatelstva Evropské unie, tj. 80 milionů osob. Představují také jednu šestinu pracujících
obyvatel v Evropské unii (EHSV, 2011, s. 5). Na základě principu rovnoprávnosti je nutné zajistit rovný
přístup k právům a svobodám pro osoby se zdravotním postižením a respektování jejich důstojnosti.
Existují však faktory, které vytvářejí bariéry limitující plnou využitelnost těchto práv osobami se
zdravotním postižením.
V roce 1980 schválila Světová zdravotnická organizace Mezinárodní klasifikaci vad, postižení
a handicapů (ICIDH), která přinesla přesnější a zároveň i relativistický přístup. Toto třídění rozlišovalo
mezi vadou, postižením a handicapem. Modifikací v roce 1997 byla Mezinárodní klasifikace poruch,
aktivit a participace (ICIDH 2), která zdůrazňuje možné aktivity, a tím podporuje účast jednotlivců se
zdravotním postižením na společenském a pracovním životě. Definitivní verze vyšla v roce 2001 jako
Mezinárodní klasifikace funkční schopnosti, postižení a zdraví (ICF)3, která poskytuje jednotný
standardizovaný rámec pro popis a porovnání zdraví populace.
Pro zaměstnavatele je důležité vědět, s jakými OZP – typologii se mohou setkat. Ústav zdravotnických
informací a statistiky (ÚZIS) publikoval v listopadu 2007 informace o počtu osob podle typů
zdravotního postižení81 (Aktuální informace ÚZIS, 2007, č. 57) a z této typologie vycházíme.
Podotýkáme, že v definicích neexistuje obecná shoda. Vliv na definici ZP a postavení člověka ve
společnosti má i kulturní tradice a zvyklosti společnosti, ve které tento jedinec žije.
b)

Osoba zdravotně postižená

Pojem

Vysvětlení

Accessibility

Přístupné prostředí, někdy také označované jako bezbariérové, je
takové prostředí, které zohledňuje různorodé potřeby svých
obyvatel. Bezbariérové prostředí má být bez zbytečných
překážek, které by bylo nutno překonávat. Má umožnit přístup
a možnost účasti všem bez rozdílu. Přístupné prostředí proto
musí být ohleduplné, bezpečné, zdravé, funkční, srozumitelné
(srozumitelné informace, prostorové uspořádání), estetické.

Adaptace

Adaptovaný člověk je schopen fungovat ve společnosti a v jejím
prostředí, přizpůsobit se podmínkám, které prostředí od člověka
očekává a také podmínkám, které od něj očekává společnost. Pro
adaptaci je důležitá pomoc při zvládání životních situací, při
sebehodnocení, od kterého se odvíjí samostatnost takového
jedince. Kombinací ovlivňování subjektivních determinantů
(sebehodnocení) a adekvátních kompenzačních opatření je
možné dosáhnout tohoto stupně socializace, tj. adaptace.

Aktivita (Activity)

Aktivita je povaha a rozsah funkčnosti na úrovni jednotlivce.

Barvoslepost

Porucha barevného vnímání. Většinou se nejedná o 100%
barvoslepost, tedy naprostou neschopnost rozeznat barvy. Lidé
s touto poruchou nedokážou některé barvy rozlišit (vidí je

81

Novější šetření k datu zpracování této zprávy (prosinec 2012) nebylo dosud provedeno.
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„stejně“), zatímco jiné barvy od sebe rozeznají. Tato porucha je
poměrně dost rozšířená, častěji jí trpí muži, zejména běloši.
V některých případech se barvoslepost vyvine až v průběhu života
působením toxických látek, některých antibiotik, barbiturátů
nebo léků proti tuberkulóze. Barvoslepost se nedá léčit.
Bezbariérové prostředí

Viz accessibility

Braillovo písmo

Písmo pro nevidomé. Každý znak Braillova písma tvoří 6 bodů
uspořádaných do obdélníku 2 x 3. Na každém z těchto bodů může
nebo nemusí být do papíru vytlačena hmatatelná tečka. To dává
64 možných kombinací pro jednotlivá písmena, pokud prázdný
znak (bez teček) považujeme za mezeru, zbývá nám 63 znaků.
Braillovo písmo v jednotlivých jazykových verzích se od sebe liší,

Český znakový jazyk

Plnohodnotný přirozený jazyk, verbální komunikační prostředek
využívaný osobami se sluchovým postižením. S mluvenou
a psanou češtinou nemá nic společného (není z ní nijak
odvozený), má vlastní gramatiku, která zaručuje, že ukázaná věta
bude jednoznačně pochopena. Má i vlastní neverbální nebo
„neznakovou“ složku, která se obvykle vyjadřuje mimikou.

Destigmatizace

Viz Stigmatizace
a) Přímá diskriminace: Představuje jednání nebo opomenutí, kdy
je, bylo nebo by bylo – na základě rozlišování podle vymezených
diskriminačních důvodů – se zaměstnancem zacházeno
nevýhodněji či výhodněji než s jiným zaměstnancem.

Diskriminace

b) Nepřímá diskriminace: Představuje jednání nebo opomenutí,
kdy zdánlivě neutrální rozhodnutí,
rozlišování nebo postup zaměstnavatele znevýhodňuje
či zvýhodňuje zaměstnance vůči jinému na základě rozlišování
podle vymezených diskriminačních důvodů.

Disability

Viz postižení

Hluchota

Snížená nebo chybějící schopnost vnímat zvukové informace.
Pojmem „praktická hluchota“ se označuje sluchová vada
vysokého stupně.

Chráněná dílna

Pracoviště zaměstnavatele vymezené na základě dohody
s úřadem práce a přizpůsobené pro zaměstnávání osob
se zdravotním postižením, kde je v průměrném ročním
přepočteném počtu zaměstnáno nejméně 60 % těchto
zaměstnanců (definice platná do roku 2011, k 1. 1. 2012 došlo
k transformaci chráněných dílen na chráněná pracovní místa).

Exkluze

Proces či stav sociálního vyloučení.

Charta diverzity

Je volně formulovaná výzva, která apeluje na hospodářské
podniky, aby ve svém podnikání přijaly a zužitkovávaly fenomén
diverzity. Součástí fenoménu diverzity jsou i různorodost ve
složení pracovní síly a rozmanité potřeby zákazníků a obchodních
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partnerů.
Cílem zavádění Charty diverzity ve firmách je tvorba pracovního
prostředí nezávisle na pohlaví, rase, národnosti, etnickém
původu, náboženství, světovém názoru, zdravotním postižení,
věku a sexuální orientaci.
Realizace Charty diverzity bude mít pozitivní dopad na firemní
reputaci a morální kvality ve vztahu k partnerům a zákazníkům.

Chráněné pracovní místo

Chráněné pracovní místo je pracovní místo vytvořené
zaměstnavatelem pro osobu se zdravotním postižením na základě
písemné dohody s úřadem práce. Dohoda se uzavírá na dobu tří
let. Na toto místo může úřad práce poskytnout zaměstnavateli
finanční příspěvek.

Integrace

Zdravotní postižení člověka neomezuje, je schopen bez pomoci
fungovat ve společnosti, dosahovat reálně vytčených cílů.

Inferiorita

Zdravotně postižení jsou vyloučeni ze života společnosti
a sociálně „nepoužitelní“. Jedinec je postižen takovým způsobem,
že není možné v žádném případě jeho normální fungování
ve společnosti. Je bezpodmínečně závislý na péči dalších osob,
zejména na ošetřovatelské péči. Vůbec nevytváří sociální vztahy,
je od společnosti trvale odloučen.

Inkluze

Inkluze představuje začlenění marginalizovaných jedinců,
sociálních kategorií a různých subkultur apod. do hlavního
proudu společnosti.

Klasifikace OZP podle zákona

Osobami se zdravotním postižením podle § 67 zákona
č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti jsou fyzické osoby, které jsou:
orgánem sociálního zabezpečení uznány plně invalidními (osoby
s těžším
zdravotním
postižením),
orgánem
sociálního
zabezpečení uznány částečně invalidními, rozhodnutím orgánu
sociálního zabezpečení uznány zdravotně znevýhodněnými.

Kochleární implantát

Elektronická smyslová pomůcka, která má nahrazovat funkci
hlemýždě ve vnitřním uchu, sluchové vjemy přenáší elektrickou
stimulací sluchového nervu.

Kompenzační opatření

Jsou to opatření, která odstraňují bariéry, jimiž je člověk
s postižením omezován. Například u vozíčkářů bezbariérový
přístup, u nevidomých označení tlačítek ve výtahu Braillovým
písmem, piktogramy pro neslyšící apod. Kompenzační opatření
umožňují osobám s postižením stejné možnosti, jaké má zdravý
jedinec.

Komunikátor

Elektronická pomůcka pro osoby se zdravotním postižením, která
jim umožňuje získávat informace a komunikovat s okolím.
Využívají ji především osoby se zrakovým postižením, osoby
s poruchou řeči nebo osoby s mentálním postižením.

Makaton

Komunikační systém, který využívá piktogramů (viz piktogramy).
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Národní plán

Národní plán vytváření rovných příležitostí pro osoby
se zdravotním postižením na období 2010–2014 (dále jen
NPVRP), NPVRP schválila vláda dne 29. března 2010. Tímto
dokumentem navázala na dlouhodobě realizovanou strategii
státní politiky vůči osobám se zdravotním postižením, jejímž
cílem je postupné zlepšování podmínek, kvality života
a rovnoprávného postavení této skupiny osob ve veřejnosti.

Nedoslýchavý

Stupeň sluchového postižení. Nedoslýchavost se může pohybovat
od minimální ztráty sluchu přes střední až po těžkou
nedoslýchavost, kdy také může být podstatně ovlivněn vývoj
mluvené řeči a schopnost jí porozumět. Ztráta sluchu může být
na každém uchu jiná.

Nevidomý

Člověk, který nevidí vůbec nebo člověk, který rozezná pouze tmu
a světlo, případně jeho intenzitu a směr, odkud přichází.
V podobné situaci se někdy nacházejí i tzv. prakticky nevidomí,
což jsou lidé s extrémně nízkou zrakovou ostrostí nebo ti, kteří
mají rozsah zorného pole zúžený pod pět stupňů.

Neslyšící

Za neslyšící se podle zákona č.155/1998 Sb. považují osoby, které
neslyší od narození, nebo ztratily sluch před rozvinutím mluvené
řeči, nebo osoby s úplnou či praktickou hluchotou, které ztratily
sluch po rozvinutí mluvené řeči a osoby těžce nedoslýchavé,
u nichž rozsah a charakter sluchového postižení neumožňuje
plnohodnotně porozumět mluvené řeči sluchem.

Neverbální komunikace

Souhrn mimoslovních sdělení, která jsou vědomě nebo
nevědomě předávána člověkem k jiné osobě nebo lidem
Z výzkumů vyplývá, že neverbální komunikace je při komunikaci
mnohem důležitější než verbální komunikace.
Jednotné vymezení neexistuje. Zdravotně postiženou je osoba,
jejíž tělesné, smyslové anebo duševní schopnosti či duševní zdraví
jsou odlišné od typického stavu pro odpovídající věk a lze
oprávněně předpokládat, že tento stav potrvá déle než 1 rok.
Odlišnost od typického stavu pro odpovídající věk musí být
takového druhu či rozsahu, že obvykle způsobuje omezení nebo
faktické znemožnění společenského uplatnění dané osoby.

Národní plán vytváření rovných příležitostí pro osoby
se zdravotním postižením na období 2010–2014 charakterizuje
viz také heslo „Klasifikace OZP zdravotní postižení jako dlouhodobý nebo trvalý nepříznivý
podle zákona“
zdravotní stav, který již nelze léčbou výrazně zlepšit nebo zcela
odstranit. Na rozdíl od jiných skutečností, které může jejich
nositel ovlivnit, se jedná o situaci, která je většinou nezávislá na
vůli jedince. Vznik a existence zdravotního postižení tak ovlivňuje
zásadním způsobem život jedince. Mimo zdravotních
a psychických problémů způsobuje komunikační bariéry
a sociální handicap s rizikem sociálního vyloučení. Tato sociální
dimenze transformuje zdravotní postižení z roviny osobní
záležitosti na problém společenský.
Osoba zdravotně postižená (OZP)
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Participace (Participation)

Participace představuje povahu a rozsah účasti jednotlivce
v životních situacích závislých na poruchách, aktivitách,
zdravotním stavu a přidružených faktorech.

PC s hlasovým výstupem

Jde o různě vybavené sestavy PC s běžnou klávesnicí
a monitorem, vybavené speciálními programy pro hlasový výstup,
skenování a digitalizaci černotiskových textů, doplněné např. tzv.
braillským řádkem, který zobrazuje aktuální řádek na monitoru
v Braillově písmu, součástí bývá i černotisková tiskárna
s přídavným tiskem braillských znaků.

Piktogramy

Piktogramy jsou maximálně zjednodušená zobrazení předmětů,
činností a vlastností. Běžně se s nimi setkáváme na veřejných
místech.
Jejich prostřednictvím mohou OZP snadno a rychle vyjádřit své
potřeby a zájmy.

Postižení (Disability)

Pojmem postižení se rozumí změna schopností, omezení
některých funkcí, případně ztráta určitých schopností
při vykonávání běžných činností normálním způsobem
či v rozsahu, který je běžný a pro člověka normální. Jednoznačné
vymezení nebo definice neexistují.

Pozitivní diskriminace

Specifický termín, který byl zaveden Americkou psychologickou
asociací v roce 1995. Jedná se o záměrné úsilí vedoucí k zajištění
rovných příležitostí v pracovní a vzdělávací oblasti, resp.
k vyrovnání nerovností, k nimž dochází na základě příslušnosti
k marginalizované skupině – na základě rasy, pohlaví, regionu
apod. Toto úsilí může vyústit v jednostranné zvýhodňováním
zmíněné marginalizované skupiny.

Pracovní rehabilitace

Pracovní rehabilitace je souvislá činnost, která se zaměřuje na
získání a udržení vhodného zaměstnání OZP, která o takovou
rehabilitaci požádá příslušný ÚP.

Práh bolesti

Ve smyslu fyziologické akustiky je to intenzita zvuku, při jejímž
překročení zvuk způsobuje v uchu bolest a může mít za následek
trvalé poškození sluchu. Tato intenzita je udávána jako 1Wm-2,
čemuž odpovídá akustický tlak 130 Pa.
Obecně práh bolesti označuje okamžik, kdy člověk začne
pociťovat bolest. Jedinec, který má zvýšený práh bolesti, pocítí za
působení stejných faktorů bolest později nebo méně silně než
osoba, jejíž práh bolesti je nízký.

Rekvalifikace

Rekvalifikací se rozumí získání nové pracovní kvalifikace a zvýšení,
rozšíření nebo prohloubení dosavadní kvalifikace, včetně jejího
udržování nebo obnovování. Za rekvalifikaci se považuje i získání
kvalifikace pro pracovní uplatnění fyzické osoby, která dosud
žádnou kvalifikaci nezískala.

Resocializace

Opětovné začlenění (zakotvení) jedince do společnosti.

Seberealizace

Pojem seberealizace představuje soustavné rozvíjení a využívání
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nadání a schopností člověka, uplatnění přirozených schopností i
utvářených dispozic k práci, činnosti či sociální aktivitě.

Schodolez

Schodolez je mobilní zařízení s motorkem, které je možno
připevnit k invalidnímu vozíku, aby doprovodná osoba mohla
snadno vyvézt vozíčkáře do schodů nebo do svahu. Schodolezy
bývají kolečkové nebo pásové. Obvykle se dají složit a vozit v
kufru auta, některé vozíky jsou už schodolezem vybavené trvale.
Mají motor na baterii, díky kterému může vyvézt po schodech
tělesně postiženou osobu i nepříliš zdatný asistent.
Některé schodolezy se používají na transport těžkých předmětů
(např. skříní) v domech, kde není výtah.

Slabozraký

Člověk, kterému ani brýle nepomohou úplně dobře vidět
a v důsledku toho má potíže v běžném denním životě. Projevy
oslabení zraku jsou nejčastěji: snížení zrakové ostrosti, poruchy
vidění v zorném poli, komplikace při vnímání intenzity světla,
zhoršená schopnost přizpůsobování se (adaptace) zraku na
různou hladinu osvětlení, poruchy barvocitu, narušené vnímání
hloubky prostoru.

Slepota

Trvalá a úplná ztráta zraku, kdy nemocný nemůže vůbec vnímat
světlo. Jako praktická slepota se označuje podstatné snížení
zrakových funkcí.

Sluchadlo

Elektronická pomůcka pro osoby se sluchovým postižením. Jeho
funkcí je zesílení zvuku, především řeči. Je to miniaturní zesilovač
zvuku. Slyšení přes sluchadlo není stejné jako „normální“ slyšení,
protože obvykle nedokáže účinně filtrovat okolní rušivé hluky.

Socializace

Začlenění (zakotvení) jedince do společnosti.

Sociální integrace

Začleňování do společnosti, které respektuje rovnoprávnost
všech osob, tj. zpřístupnění vzdělání, možnost zaměstnání atd.

Stigmatizace

Stigma obecně znamená znehodnocující přívlastek, který bývá
příčinou diskriminace nositele. Termín stigma pochází z antického
Řecka. Stigmatizace je založena na předpokladu odlišnosti
populace s duševním onemocněním od běžné populace. Mnozí
mají za sebou hospitalizaci v psychiatrické léčebně a už samotný
tento fakt může znamenat automatické nálepkování. Změnit
stereotyp člověka trpícího duševní poruchou je cílem
destigmatizace, aby člověk nebyl společensky izolován,
sankcionován, aby se změnil postoj zaměstnavatele, rodiny,
přátel, ale také zdravotníků. Důležité je pochopit, že duševní
porucha není „senzace“ ani „odlišnost“. Osoba se stigmatem je
nejčastěji definována „horší než člověk“. Stigmatizace se může
manifestovat jak pocitem méněcennosti nositele, tak
znehodnocujícím přístupem okolí. Stigmatizace má hlavně vliv
negativní. Očekává se nezvyklé chování, nebezpečnost,
nekontrolovatelnost,
nezodpovědnost,
možná
agrese.
Automaticky se mění chování okolí k člověku s nálepkou
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(stigmatem).

Stereotypy

Stereotypy jsou rigidní, pasivně přijímané způsoby posuzování na
základě tradic a předsudků. Stereotypy v posuzování se týkají
skupin lidí, tříd nebo určitých představitelů obyvatel (tělesně
hendikepovaný, psychicky nemocný). Pomocí stereotypů bývají
určité skupiny posuzovány zjednodušeně a iracionálně. Dochází
k zastírání individuálních vlastností a odlišností. Podstatou jsou
historicky vleklé předsudky a tradiční interpretace. Stereotypy
se mohou pozvolna měnit vlivem rozmanitých příčin. a)
Autostereotypy: Představy a mínění, která mají příslušníci určité
skupiny o sobě samých (např. psychicky nemocní o psychicky
nemocných). b) Heterostereotypy: Představy o členech skupin
jiných (zdravých o psychicky nemocných).

Šeroslepost

Nemoc oka, která se projevuje zhoršeným nebo zaniklým viděním
za šera. Vzniká v důsledku poruchy funkce sítnicových tyčinek.
Příčiny mohou být dědičné, ale takto se může projevovat
i nedostatek vitamínu A.

Trubicové vidění

Porucha periferního vidění; redukce, zúžení nebo výpadek
zorného pole. Můžeme si představit tak, že se lidé dívají na svět
jakoby úzkou trubičkou, a i když mohou vidět poměrně ostře
i drobná písmena, mají při pohybu v prostoru velké potíže
s vyhledáváním objektů a předmětů.

Typologie zdravotního postižení

Nejčastěji se uvádí zdravotní postižení, které převládá: tělesné,
zrakové, sluchové, mentální, duševní.

Vada, porucha (Impairment)

Pojmem vada se definuje vnější projev jakékoliv ztráty nebo
abnormality, nebere se ohled na to, zda má vliv na fungování
jedince, na jeho sociální vazby. Jde o potíže, které se týkají funkcí
těla (fyziologické, anatomické, psychické).

V roce 2009 se stala nedílnou součástí právního řádu ČR. Úmluva
byla ratifikována prezidentem republiky a vstoupila v platnost
28. 10. 2009. Jejím cílem je především uznání rovného postavení
OZP, zachování jejich důstojnosti, nezávislosti a samostatnosti.
Úmluva o právech osob se
Důraz klade na zajištění přístupu ke vzdělávání, rehabilitaci,
zdravotním postižením
k ekonomickému, kulturnímu a sociálnímu prostředí. Úmluva
podtrhuje potřebu ochrany a úcty k člověku, již zmiňované
důstojnosti člověka, respektování hodnoty lidské bytosti, zákaz
diskriminace na základě ZP, nutnost odstranění chudoby.
Česká republika v září 2009 ratifikovala Úmluvu OSN o právech
osob se zdravotním postižením (dále jen Úmluva OSN). Úmluva
OSN nezakládá žádná nová práva, ale ukládá důsledné naplňování
Úmluva OSN o právech osob existujících lidských práv a svobod z hlediska osob se zdravotním
postižením. Uznává jejich důstojnost a rovné zacházení, právo na
se zdravotním postižením
samostatnost a nezávislost. Zároveň je zřejmé, že naplňování
práv osob se zdravotním postižením, která jsou taxativně
vymezena v Úmluvě OSN, je citlivou úlohou, která si zaslouží
nejen trvalé pozornosti, ale také praktických kroků všech, kteří
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mohou aktuální stav pozitivně ovlivnit.

Utilita

Člověk není plně začleněn do společnosti a není schopen
samostatného života, je závislý na péči jiných osob. Není schopen
se významněji vzdělávat a zapojovat se do pracovního procesu.
Takový člověk nemůže trvale fungovat samostatně.

Verbální komunikace

Vyjadřování pomocí slov prostřednictvím příslušného jazyka.
V širším pojetí se do verbální komunikace zařazuje komunikace
ústní i písemná, přímá nebo zprostředkovaná či živá nebo
reprodukovaná. Mezi verbální komunikační systémy se řadí
i znakový jazyk.

Zákon o zaměstnanosti

Zákon o zaměstnanosti je nejucelenějším právním předpisem,
který se v třetí části zabývá problematikou zaměstnávání OZP.
Zabývá se opatřeními, která by měla přispívat k vyšší míře
zaměstnanosti těchto osob.

Znakovaná čeština

Není jazykem, ale umělým systémem, pomůckou, kterou
vymysleli slyšící, aby se snáze domluvili s neslyšícími. Znakovaná
čeština je využívána k vyučování češtiny u neslyšících dětí
a k tlumočení neslyšícím lidem. Jedná se o umělý systém
vizualizující slovník a gramatiku mluveného českého jazyka, který
je zároveň artikulován,

Znevýhodnění (Handicap)

Od poruchy se odvíjí vše, ta postihuje určité funkce (postižení)
a to následně jedince handicapuje = znevýhodňuje. Každý
jedinec, který má vadu, poruchu není handicapován. Handicap se
vyvíjí sekundárně a projevuje se teprve, když má jedinec omezený
přístup k běžným činnostem a je závislý na opatřeních, která mu
mohou tento přístup odpovídajícím způsobem kompenzovat.
Hovoříme o bariérách, které brání člověku s postižením
vykonávat běžné činnosti.
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c)

Společenská odpovědnost firem - Corporate Social Responsibility (CSR)

Pojem

Aktivní politika zaměstnanosti

Asignace

Asistované zaměstnání

Benchmark

Cause related marketing
Corporate social responsibility
Dar

Dárcovství

DisAbility management

Diverzita vůči OZP

Vysvětlení
(APZ) Souhrn opatření směřujících k zajištění maximálně
možné úrovně zaměstnanosti. Aktivní politiku zaměstnanosti
zabezpečuje ministerstvo práce a sociálních věcí zejména
prostřednictvím Úřadu práce ČR; podle situace na trhu práce
spolupracují při její realizaci s dalšími subjekty. Nástroje, jimiž
je realizována aktivní politika zaměstnanosti, jsou zejména
rekvalifikace, investiční pobídky, veřejně prospěšné práce,
společensky účelná pracovní místa, příspěvek na zapracování,
příspěvek při přechodu na nový podnikatelský program.
Převod, postoupení. Daňová asignace je vládní nástroj
v rukách daňového poplatníka, který díky volbě [daňové
asignaci] cíluje předem státem stanovenou část z jeho vlastní
odváděné daňové povinnosti na existující veřejně prospěšné
projekty. Svou daňovou asignací vyjadřuje důležitost a důvěru
danému projektu.
Podpora zaměstnance se znevýhodněním přímo na pracovišti
(pomoc při nácviku pracovních dovednosti, komunikaci
s kolegy, dopravě do zaměstnání). Asistenci poskytuje
pracovník proškolený v poskytování podpory osobě se ZP na
pracovišti (pracovní asistent).
Nástroj strategického marketingu, jedná se o nepřetržitý
a systematický proces porovnávání a měření produktů,
procesů a metod vlastní organizace s těmi, kdo byli uznáni jako
vhodní pro toto měření, za účelem definovat cíle zlepšování
vlastních aktivit
Sdílený marketing – nezisková organizace získá předem
určenou částku z prodaných výrobků – např. za každý prodaný
jogurt odvede firma 1 korunu.
(CSR) Viz Společenská odpovědnost firem
Dar je souhrn hmotných i nehmotných statků, které dárce
dává a obdarovaný přijímá. Poskytnutí daru upravuje darovací
smlouva, dárce nevyžaduje od obdarovaného protiplnění.
Týká se peněžitých či nepeněžitých darů určených přímo
občanům nebo na veřejně prospěšné účely prostřednictvím
sbírek, nadací a nadačních fondů.
Řízení problematiky znevýhodněných osob.
Úkolem DisAbility managementu je pomáhat organizacím
zavádět strategie, které ovlivňují prevenci a nápravu, aby se
snížily náklady na znevýhodnění a pracovní neschopnost.
Jedná se zároveň o druh řízení založený na zájmu organizací
zlepšit konkurenceschopnost tím, že budou věnovat pozornost
zdraví, a tím produktivitě pracovních sil. Dnes běží integrované
programy řízení problematiky znevýhodněných osob v mnoha
velkých organizacích.
Naplňování principů rovných příležitostí jak v pracovním
kolektivu (tedy na trhu práce) tak v občanské komunitě pro
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Diversity Management

Dobrovolnictví

Donátor

Ekonomický pilíř CSR

Enviromentální pilíř CSR

European CSR Award

Fair trade

skupinu osob se zdravotním postižením jako jednu z minorit ve
společnosti.
Diversity Management je proces směřující k vytváření
a prosazování pozitivního pracovního prostředí, ve kterém
jsou ceněny podobnosti i rozdílnosti lidí (včetně respektování
jejich speciálních potřeb, vyplývajících z přítomnosti
zdravotního postižení), kteří tak mohou uplatnit svůj potenciál
a maximalizovat svůj přínos k strategickým plánům a cílům
organizace.
Vědomá, svobodně zvolená činnost ve prospěch druhých,
kterou poskytují občané bezplatně. Dobrovolnictví je často
profesionálně organizováno a je pravidelným a spolehlivým
zdrojem pomoci pro nestátní neziskové organizace, které
s dobrovolníky spolupracují. Zároveň je zdrojem zkušeností,
zážitků i příležitostí pro osobní růst dobrovolníků. Role
dobrovolníka je vymezena tak, aby se příjemce dobrovolné
pomoci na ni mohl spolehnout. Proto je většinou dobrovolník
součástí organizace, která mu nabídne příležitost k dobrovolné
aktivitě. Může se jednat o jednorázovou akci, nebo
dlouhodobou dobrovolnou spolupráci.
Osoba, která vlastním nákladem vytvořila hodnotu a tuto
hodnotu odkázala dedikací (darovacím dokumentem)
nejčastěji veřejné společnosti. Slovo pochází z latiny. Dnes se
užívá jako označení pro zřizovatele – donátory nadací a jiných
nevýdělečných organizací.
Jeden ze tří základních pilířů CSR. Zahrnuje zavádění kodexů
podnikatelského chování, dodržování zásady transparentnosti,
odmítání a potírání korupce, ochrana duševního zdraví,
respektování principů zodpovědného řízení a dobrých vztahů
se zúčastněnými stranami.
Jeden ze tří základních pilířů CSR. Zahrnuje soulad veškerých
činností firmy s ekologickými požadavky, co nejmenší
zatěžování
přírodních
zdrojů
(recyklace,
používání
ekologických produktů), ochrana přírody.
2012 (3. 11. 2012) byl vyhlášen první ročník evropské soutěže
za společenskou odpovědnost European CSR Award. Jedná se
o program, který oceňuje firmy za jejich společenskou
odpovědnost (CSR) a je podporovaný z prostředků EU. Jeho
cílem je zviditelnit nejlepší projekty velkých a malých firem
v Evropě. V České republice tuto soutěž pořádá platforma
Byznys pro společnost. Do této soutěže se zapojilo 28 států.
Česky též spravedlivý obchod či férový obchod.
Organizované sociální hnutí a tržní přístup, který usiluje
o pomoc producentům v zemích třetího světa a propagaci
udržitelnosti. Hnutí prosazuje platbu „spravedlivých cen“ za
produkty,
stejně
jako
dodržování
sociálních
a environmentálních standardů při produkci široké škály
komodit. Zaměřuje se zejména na export z rozvojových do
rozvinutých zemí světa. Mezi nejčastější dovážené produkty
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Filantrop

Filantropie

Firemní dobrovolník

Firemní filantropie
Fundraising
Inovativnost
Intaktní osoba
Intaktní společnost
populace

Leader

Leadership
Matchingový fond

Péče o zaměstnance

–

patří řemeslné výrobky, káva, kakao, cukr, čaj, banány, med,
bavlna, víno, čerstvé ovoce, čokoláda a květiny.
Filantrop je člověk, nebo také, v širším pojetí, firma, která se
angažuje ve filantropii. Čili daruje určitý čas svých
zaměstnanců, peníze a jiné hmotné statky na charitativní
účely. Označují se jím dárci velkého objemu financí nebo lidé,
kteří mají významný vliv na zlepšování obecné kvality života
díky svému dobrovolnictví.
Humanisticky motivovaná dobročinnost, dávání peněz, zboží,
času nebo úsilí pro podporu obecně prospěšného účelu,
zpravidla v delším časovém horizontu a s jasně definovanými
cíli. V obecnější poloze lze filantropii pojmout jako jakýkoli
altruistický počin, který směřuje k podpoře dobra nebo
zlepšování kvality života.
Z latiny voluntarius – ochotný. Poskytuje službu jiným
v partnerském duchu bez nároku na odměnu prostřednictvím
společného úsilí pod záštitou organizace. Dobrovolník dává
svůj čas a jeho aktivita je společensky vysoce ceněna. Firemní
dobrovolnictví je tzv. darování práce firmou, vytipované
neziskové organizaci.
Zahrnuje aktivní zapojení se firem do veřejně prospěšných
projektů.
Je
složena mj.
z podpory,
z dárcovství
a dobrovolnictví svých zaměstnanců. Navazuje sponzorství
a materiální dary firmy odečitatelné daňového základu.
Strategie dárcovství zaměřená na jednotlivce jako donátora.
Princip inovativnosti v sobě zahrnuje vývoj a testování nových,
zatím nevyzkoušených přístupů, metod a systémů. Být
inovativní – schopnost zavádět něco nového.
Nedotčená osoba, osoba bez zdravotního postižení.
Společnost/populace, která není postižená žádným zdravotním
intaktní postižením ani jiným nestandardním problémem nebo
omezením (např. závislost na drogách) – obvykle většinová
společnost/populace.
Vůdce nějakého společenství (zájmového, pracovního,
politického). Správný leader musí ovládat množinu různých
dovedností. Ať už se jedná o time management, krizovou
komunikaci, umění motivovat lidi, umět se chovat asertivně,
být dobrým řečníkem.
Leadership neboli umění vést lidi je jedna s nejzajímavějších,
ale zároveň nejtěžších dovedností, které bychom mohli označit
jako manažerské.
Zaměstnanci věnují určitou částku a takto shromážděnou
sumu firma za určité období znásobí ze svých prostředků.
Péče o zaměstnance je v první řadě nedílnou součástí úpravy
pracovněprávních vztahů v zákoníku práce. Tato úprava je
minimální vzhledem k tomu, že liberální pojetí zákoníku práce
umožňuje zaměstnavatelům, aby zaměstnancům přiznali péči
ve větším rozsahu. Úprava péče o zaměstnance obsahuje:
pracovní podmínky zaměstnanců
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Reklama

Rok jinak

Sdílený marketing
Secondement

Sociální pilíř CSR

Standardy diverzitní komunikace

Společenská odpovědnost firem

Stakeholders

Strategie
Sponzoring

odborný rozvoj zaměstnanců
stravování zaměstnanců
zvláštní pracovní podmínky některých zaměstnanců.
Jakákoliv placená i neplacená forma propagace výrobku,
služby, společnosti, obchodní značky nebo myšlenky mající za
cíl především zvýšení prodeje. Reklama může být televizní,
novinová, internetová, rozhlasová, plakátová nebo jiná.
Rok jinak je grantový program Nadace Vodafone, který
špičkovým profesionálům umožní, aby na rok šli pracovat do
neziskovky a – což je podstatné – zaplatí jim plat z jejich
předchozího zaměstnání.
Pro neziskové organizace je to šance ulovit někoho, koho
opravdu potřebují a na koho by jinak neměly peníze.
Viz Cause related marketing
Firma dočasně přidělí pracovníka podniku na vybrané aktivity
do neziskové organizace na dobu alespoň 6 měsíců.
Oblast sociálního pilíře CSR se věnuje:
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 (worklife 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).
Doporučené postupy, jak komunikovat s osobami se
zdravotním postižením.
Corporate social responsibility (CSR). Společensky odpovědná
firma přispívá k celkovému zlepšování stavu společnosti v
rámci i nad rámec svého komerčního působení. CSR zahrnuje
aktivity vykonávané nad legislativní rámec, tedy ne ty, co firma
musí, ale ty, pro které se dobrovolně rozhodne v zájmu
společnosti.
Stakeholders v nejširším pojetí zahrnuje zákazníky, akcionáře,
zaměstnance, obchodní partnery, dodavatele, zástupce státní
správy a samosprávy, zájmové skupiny, média, odbory
a mezinárodní organizace.
Dlouhodobý plán činností zaměřený na dosažení nějakého cíle.
V psychologii obecný způsob, postup, jímž určitá osoba řeší
problémy.
„Dar s protiplněním“. Sponzorský příspěvek je chápán jako
platba za toto protiplnění. Sponzor poskytuje finance nebo jiné
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Teambuldingová akce

Triple-bottom-line
Volontér / Voluntarius

Work–life balance

prostředky hrazené z firemního rozpočtu a za to dostává
protislužbu. Vztahy mezi sponzorem a příjemcem upravuje
smlouva o sponzorském daru.
Aktivita přispívající k vybudování, rozvoji, posílení stmelování
týmu nebo budování týmové spolupráce. Teambuilding je
formou zážitkového vzdělávání, tedy učení z důsledků
vlastního jednání, hledání netradičních řešení a společné
překonávání úkolů a výzev. Teambuilding je ideální nástroj k
zlepšení vztahů na pracovišti, uvědomění si rolí v týmu
a zefektivnění komunikace a celého pracovního procesu.
Koncept společensky odpovědné firmy, což znamená,
že podporuje rozvoj firmy v syntéze v oblasti ekonomické,
enviromentální a společenské.
Viz dobrovolník
(WLB). Slovní spojení pocházející z angličtiny, bývá překládáno
jako vyváženost práce a osobního života zaměstnaných.
Vychází z předpokladu, že většina stresu, úzkosti
a nespokojenosti
pracujících
lidí
nevychází
z jejich
neschopnosti svůj život nebo zaměstnání zvládnout, ale z
nedostatečně promyšlené organizace činností a neodhadnutí
skutečné důležitosti jednotlivých činností a kroků.
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Příloha č. 9 – Seznam zkratek
Zkratka

Nezkrácený název

APPN

Agentura pro neslyšící, o. s.

APZ

Aktivní politika zaměstnanosti

ASNEP

Asociace organizací neslyšících, nedoslýchavých a jejich přátel.

AZZP

Asociace zaměstnavatelů zdravotně postižených České republiky.

CSR

Corporate social responsibility – Společenská odpovědnost firem

ČEZ

České energetické závody

ČMJN

Českomoravská jednota neslyšících, o. s.

ČR

Česká republika

ČSOB

Česká obchodní banka

ČUN

Česká unie neslyšících

EU

Evropská unie

ESF

Evropský sociální fond

FD

Fórum dárců

CHPM

Chráněné pracovní místo

ICIDH

International classification of impairments, disabilities and handicaps.
Mezinárodní klasifikace vad, postižení a handicapů

IT

Informační technologie

MPSV

Ministerstvo práce a sociálních věcí

MŠ

Mateřská škola

NNO

Nestátní nezisková organizace

NPVRP

Národní plán vytváření rovných příležitostí pro osoby se zdravotním
postižením

OSN

Organizace spojených národů

OSP

Osoba se sluchovým postižením

OZP

Osoba zdravotně postižená

PC

Počítač

SONS

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR.

STPČR

Svaz tělesně postižených v České republice, o. s.

SP

Sociální pilíř

SPC

Speciálně pedagogické centrum

SŠ

Střední škola

Tyfloservis, o. p. s.

Obecně prospěšná společnost zabezpečující terénní a ambulantní sociální
rehabilitaci nevidomých a slabozrakých po celém území ČR
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Tyflocentrum, o. p. s.

Obecně prospěšná společnost; specializované centrum služeb pro nevidomé
a slabozraké občany

TZP

Těžké zdravotní postižení

ÚP

Úřad práce

ÚZIS

Ústav zdravotnických informací a statistiky

VŠ

Vysoká škola

WLB

Work–life balance

ZP

Zdravotní postižení

ZŠ

Základní škola
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školách v ČR
Název školy
1
2

3

4

5
6
7

8

9

Masarykova univerzita v Brně
Středisko pro pomoc studentům se
specifickými nároky - TEIRESIAS
Ostravská univerzita v Ostravě
Centrum Pyramida
Vysoká škola báňská – Technická
univerzita Ostrava
Centrum pro handicapované studenty
SLUNEČNICE
Univerzita Palackého v Olomouci
Centrum podpory studentů se specifickými
potřebami
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Akademická poradna
Slezská univerzita v Opavě
Akademická poradna
Česká zemědělská univerzita v Praze
Oddělení pro zdravotně znevýhodněné
studenty
Mendelova univerzita v Brně
Poradenské centrum – Studenti se
speciálními potřebami
Technická univerzita v Liberci
Akademická poradna a centrum podpory

Adresa

Internetové stránky

Kontakt

Šumavská 15,
602 00 Brno

http://www.muni.cz/spssn
http://www.teiresias.muni.cz/
www.teiresias.muni.cz/studium-neslysici

549 491 120
teiresias@muni.cz

Bráfova 3,
701 03 Ostrava

http://www.pyramida.osu.cz

733 784 095, 733 784 095
referent_pyramida@osu.cz

Havlíčkovo nábřeží
38a,
701 21Ostrava

http://slunecnice-ekf.vsb.cz/
http://slunecnice-fei.vsb.cz/

596 992 027
slunecnice@vsb.cz
zuzana.sporkova@vsb.cz

Žižkovo nám. 5
771 40 Olomouc

www.cps.upol.cz

585 635 323
lucia.pastierikova@upol.cz

nám. T. G. Masaryka
5555
760 01 Zlín
Na Rybníčku 626/1
746 01 Opava

www.utb.cz
http://www.utb.cz/chci-studovat/muzu-studovat-shandicapem
http://www.slu.cz/slu/cz/poradenska-centra/akademickaporadna

Kamýcká 12/89, 165
21 Praha 6 – Suchdol

www.ivp.czu.cz

606 245 875, 606 494 950
votava@ivp.czu.cz

Zemědělská 5,
613 00 Brno

http://www.icv.mendelu.cz/cz/poradenske_centrum/spec_potr

545 135 210
alena.krejci@mendelu.cz

Speciální studovna
Voroněžská 1329/13
461 17 Liberec 1

http://www.tul.cz/akademicka-poradna-a-centrumpodpory_82

485 352 543

576 038 120
info@utb.cz
553 684 813
petr.rypl@slu.cz
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10

11

12

13

Univerzita Hradec Králové
Poradenské centrum pro studenty se
speciálními vzdělávacími potřebami AUGUSTIN
Univerzita Karlova v Praze
Kancelář pro studenty se speciálními
potřebami
Vysoké učení technické v Brně
Poradenské centrum Přes
bloky, Institut celoživotního vzdělávání
VUT v Brně
Západočeská univerzita v Plzni
Poradenství pro studenty se speciálními
vzdělávacími potřebami

Univerzita Hradec
Králové – Augustin
Rokitanského 62,
500 03 Hradec
Králové

http://www.uhk.cz/cs-cz/fakulty-apracoviste/rektorat/poradenskecentrum/augustin/Stranky/default.aspx

493 331 388
augustin@uhk.cz

Celetná 13,
116 36 Praha 1

http://www.cuni.cz/UK-297.html
http://ipc.cuni.cz

224 491 850
ipc@ruk.cuni.cz

Koleje PPV
Kolejní 2, blok A04
Brno-Královo pole
612 00

http://www.presbloky.cz/cs/clanek/handicap-poradna

541 142 929
botkova@lli.vutbr.cz

Univerzitní 20,
306 14 Plzeň

http://www.zcu.cz/pracoviste/ipc/poradenstvi-pro-studentyse-specialnimi-potrebami/

377 631 350 - 4
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Příloha č. 12 - Zahraniční zkušenosti se zaměstnáváním OZP
Autoři manuálu shromáždili nejrůznější zahraniční materiály, které se problematikou sociálního pilíře
CSR zabývají, ale s výjimkou rakouských a dánských zkušeností se nepodařilo dohledat podklady
cíleně zaměřené výhradně na sociální pilíř CSR.
Všechny získané manuály i další dokumenty vycházejí z podmínek trhu práce a z legislativy v dané
zemi, ve které byly zpracovány. Vzhledem ke stále se prohlubující integritě legislativy a trhu v rámci
celé Evropy, jsou popsané zkušenosti a zásady ve většině případů aplikovatelné i v ČR ať už v rámci
stávající legislativy nebo s výhledem na úpravy legislativy v budoucnosti.

a) Rakousko – Corporate Social Responsibility towards people with disability
Skupina rakouských expertů (Plicka, P.; Mainer, M.) vytvořila manuál zaměřený na problematiku
společenské odpovědnosti firem se zaměřením (v kontextu) k osobám se zdravotním postižením pod
názvem „Corporate Social Responsibility towards people with disability“, což volně přeloženo
znamená „Společenská odpovědnost firem a OZP“.
Manuál v celkovém rozsahu 95 stran je tvořen dvěma částmi:
1) Průvodce problematikou CSR ve vztahu k OZP v rakouských podmínkách (61 str.);
2) Přehled příkladů dobré praxe se zaměstnáváním OZP vč. legislativní základny podporující
zaměstnávání OZP v Rakousku (34 str.).
První část manuálu definuje CSR, vysvětluje nezbytnost zahrnutí problematiky zaměstnávání OZP
do CSR, vymezuje pět základních oblastí CSR (vedení, pracovní síla, tržní prostředí, společenství
a environmentální otázky). 3. a 4. kapitola první části manuálu je zaměřena na implementaci
problematiky OZP do CSR (CSR-D) v kontextu všech pěti základních oblastí CSR. Celkově lze uvést,
že první část manuálu vymezuje teoretický základ vztahu mezi CSR a zaměstnáváním OZP.
Druhá část manuálu nejprve popisuje legislativní rámec pro zaměstnávání OZP v Rakousku
vč. mechanismu tvorby fondů, které shromažďují sankce firem za neplnění povinných limitů pro
zaměstnávání OZP v Rakousku (compensation tax, compensatory fund) stejně jako finanční podporu
pro firmy zaměstnávající OZP (integration subsidy, wage subsidy, job preservation subsidy).
Součástí druhé části manuálu je také přehled příkladů dobré praxe se zaměstnáváním OZP ve firmách
v Rakousku, které uspěly při realizaci společenské odpovědnosti firem ve vztahu k osobám se
zdravotním postižením. Umožní porozumět, proč a jak malé a střední podniky zaměstnávají osoby se
zdravotním postižením a jak řeší záležitosti CSR a zdravotního postižení. Je uveden stručný přehled
motivů, zkušeností a také výzev, kterým při zaměstnávání osob se zdravotním postižením firmy
v Rakousku čelí. V textu jsou představeny efektivní postupy a opatření přijaté rakouskými firmami na
cestě k začlenění osob se zdravotním postižením a také to, jaké mají ze svého pohledu firmy výhody,
díky tomu, že zaměstnávají osoby se zdravotním postižením. Tyto příklady vás mohou inspirovat
k rozvoji vaší vlastní strategie v rámci CSR.
Jaká je motivace firem přijmout, zaměstnat a udržet si osobu se zdravotním postižením (OZP)?
Příklady dobré praxe v Rakousku ukazují, že motivace pro zaměstnávání osob se zdravotním
postižením často spočívá v „obecné“ společenské odpovědnosti vlastníků. To platí zejména pro malé
podniky. Konkrétně důvěra ve všezahrnující přístup k otázkám zdravotního postižení a obecně
v Diversity Management, byla často výchozím bodem pro zapojení se do aktivit CSR pro OZP. Stručně
se dá říci, že malé firmy se zabývají otázkami zaměstnávání osob se zdravotním postižením, pokud
jsou k tomu odhodláni vlastníci nebo manažeři.
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Nadnárodní společnosti často navazují CSR na svou firemní strategii a politiku a obvykle vidí CSR
v širším rozsahu. Například řetězce restaurací a hotelů mají zavedenou politiku CSR tak, že prosazují
rovnoprávné zaměstnávání osob bez ohledu na jejich věk, náboženství, etnický původ, schopnosti
nebo zdravotní postižení, pohlaví nebo sexuální orientaci. Pro ně je CSR pro OZP strategické
rozhodnutí, které musí být implementováno na všech úrovních společnosti. V souladu s jejich
celkovou strategií, přijaly firmy v Rakousku konkrétní opatření a zahájily projekty, aby přilákaly osoby
se zdravotním postižením jako zaměstnance i jako zákazníky.
Jaké typy zdravotního postižení lidé mají a v jakých profesích lidé se zdravotním postižením pracují?
Práce, které osoby se zdravotním postižením vykonávají, jsou odlišné, stejně jako jejich postižení:
neslyšící a nedoslýchaví lidé, lidé s Downovým syndromem nebo s poruchami učení, nevidomí lidé,
stejně jako lidé na vozíku nebo lidé s omezenou pohyblivostí – tyto všechny lze nalézt na různých
pozicích a na všech úrovních hierarchie. Příklady se pohybují od učňů v různých profesích k servisním
asistentům, uklízečkám, osobám pracujícím v prádelnách a obsluhujícím oddělení, farmaceutům,
kuchařům, kontrolorům a specialistům IT až k osobám na vedoucích pozicích.
V několika rakouských příkladech dobré praxe byli mladí lidé se zdravotním postižením v centru
pozornosti v rámci projektů zaměřených na začleňování osob se zdravotním postižením na
pracoviště. Mladí lidé jsou vyškoleni v několika profesích v rámci učebního poměru a dalšího
pozdějšího zaměstnání. Toto platí pro firmy všech velikostí, od malých a středních podniků až po ty
velké.
Jak byli vhodní kandidáti z řad OZP pro danou pozici získáni?
Hledání kandidátů je často podporováno nevládními organizacemi, které pomáhají, školí a doprovází
osoby se zdravotním postižením na jejich cestě do zaměstnání. Tyto nevládní organizace rovněž
v průběhu celého pracovního procesu a náboru poskytují podporu společnosti, která je ochotná
přijmout osobu se zdravotním postižením. On-line platforma Career Moves je velmi dobrým
příkladem pro vstupní bránu spojování zaměstnavatelů a uchazečů o zaměstnání se zdravotním
postižením. Také federální oddělení sociálních služeb nebo státní instituce služeb zaměstnanosti
mohou být cenným zdrojem informací, což hledání vhodných zaměstnanců usnadňuje. Další strategií
rakouských firem je nabídnout nejprve praxi a později zaměstnat natrvalo. V jednom případě se
kandidát jednoduše ucházel o volnou pozici sám.
Musely firmy provádět nějaká zvláštní opatření, aby mohly zaměstnat OZP? Jaká byla?
Aby mohlo dojít k zaměstnání osob se zdravotním postižením, byla někdy úprava pracoviště nutná
v závislosti na druhu postižení. V Rakousku jsou firmy finančně podporovány federálním oddělením
sociálních služeb krytím nákladů na tyto úpravy. V příkladech dobré praxe rakouských firem tyto
úpravy zahrnují technické změny na pracovišti, jako například:


Začlenění světelných signálů do protipožárního systému, aby varovaly nedoslýchavé nebo
neslyšící zaměstnance a zákazníky opticky, jako doplněk k akustickému alarmu.



Přizpůsobení místností, ve kterých se konají semináře, aby bylo možno využívat vizuálních
pomůcek při školení, zpřístupnit je vozíčkářům, atd.



Instalace monitorů zobrazujících denní zprávy nebo důležité informace ve znakovém jazyce.



Přemístění cedulí, signálů nebo vypínačů níže tak, aby byly přístupné lidem všech výšek
(především osobám na invalidním vozíku).



Přijmout taková opatření, aby současné místo firmy bylo plně přístupné pro osoby
na invalidním vozíku i osoby s omezenou pohyblivostí (např. instalací výtahu).
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Přestěhovat kancelář firmy na jiné místo, které je bezbariérové (např. pro osoby
na invalidním vozíku).

Mimo tyto technické změny na pracovišti byla přijata opatření ke zlepšení komunikace a spolupráce
mezi zaměstnanci se zdravotním postižením a bez zdravotního postižení


Ve vídeňské lékárně přispěli zaměstnanci lékárny tím, že se učí znakový jazyk, aby byli
schopni komunikovat s neslyšícími učni, kteří byli přijati.



Nadnárodní řetězec restaurací se rozhodl zapojit se do poradenského procesu s cílem udržet
zaměstnání pro mladého muže se zdravotním postižením. Během tohoto procesu, byly
diskutovány konflikty a byla vypracována možná řešení. Mladý muž byl podpořen pracovním
asistentem.



Mezi další opatření, která byla přijata rakouskými firmami, patřilo přidělení tutorů
a důvěryhodných osob zaměstnancům a učňům se zdravotním postižením, zřízení
poradenských programů, stejně jako zaměstnání tlumočníků znakového jazyka.

Existuje nějaký pozorovatelný rozdíl ve výkonnosti osob se zdravotním postižením a bez něj?
Neexistují jiné pozorovatelné rozdíly ve výkonnosti mezi zaměstnanci s nebo bez zdravotního
postižení než ty, které existují u jakýchkoliv jiných odlišných pracujících. Naopak větší část firem
uvádí, že mají ze zaměstnávání osob se zdravotním postižením značný užitek.
Díky dobře vyváženému přístupu k Diversity Managementu, je každý zaměstnanec umístěn na
správnou pozici pro správnou práci a pokud ne, jsou provedeny úpravy. Drobné nedostatky všech
OZP zaměstnanců jsou vyrovnány pracovními týmy (kolegové si navzájem pomáhají) a někteří
zaměstnanci se zdravotním postižením jsou podpořeni svým osobním asistentem. Lze konstatovat, že
zaměstnávání osob se zdravotním postižením může sebou přinést určité výzvy, ale výhody zastíní
obtíže.
Kromě vysoce kvalitního výkonu těchto zaměstnanců, poskytuje zaměstnávání OZP nějaké jiné výhody
pro společnost?
Rakouské příklady dobré praxe v souvislosti s přijímáním osob se zdravotním postižením jasně ukazují
řadu výhod pro firmy, které OZP zaměstnávají.


Využíváním specifických schopností svých zaměstnanců se zdravotním postižením (jako je
například schopnost komunikovat rakouským znakovým jazykem), může firma lépe reagovat
na specifické potřeby svých zákazníků se zdravotním postižením. Vzhledem k tomu, že jsou
zaměstnanci stejně odlišní jako zákazníci firmy, jsou firmy schopny přilákat nové zákazníky
a nové části trhu. Firmy se stávají dobře známými mezi speciální komunitou (např. komunita
neslyšících a nedoslýchavých lidí), například tím, že poskytují služby a podporu v rakouském
znakovém jazyce.



Společnosti také uvádí, že zaměstnanci se zdravotním postižením jsou velmi loajální
a spolehliví a že na svém pracovišti velmi lpí.



Zaměstnávání osob se zdravotním postižením pozitivně přispívá k prosazování principů CSR
firmy. I když to může přispět také k pozitivní image firmy směrem k veřejnosti, zaměstnávání
osob se zdravotním postižením není často aktivně využíváno jako prostředek strategie PR, ale
je chápáno jako způsob společensky odpovědného jednání.



Přestože se jedná jen výjimečně o hlavní motivaci pro přijímání osob se zdravotním
postižením, je rovněž třeba poznamenat, že podniky finančně profitují tím, že obdrží
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veřejnou podporu a daňové výhody, stejně jako finanční podporu pro náklady na vzdělávání
svých zaměstnanců se zdravotním postižením.
Klíčové poznatky, které lze odvodit z rakouských příkladů dobré praxe






Velkou výzvou pro společnosti všech velikostí je stále nedostatek znalostí v oblasti specifik
zdravotního postižení. Nejlepším řešením tohoto problému je vzájemné poradenství
(komunikace s ostatními firmami, které přijaly zaměstnance se zdravotním postižením)
a konzultace s externími odborníky. Ti mohou napomáhat v otázkách finanční podpory,
v právních otázkách a jiných záležitostech, souvisejících se zaměstnáváním osob se
zdravotním postižením.
Interní hodnocení a inkluzívní přístup se ukázaly v procesu zaměstnávání osob se zdravotním
postižením jako nejcennější. Takovéto hodnocení může zahrnovat rozhovory se zaměstnanci
se zdravotním postižením ohledně jejich zkušeností v průběhu přijímání a během pracovního
procesu, stejně jako jejich návrhy na možné zlepšení, které by mohlo být významné při
zaměstnávání dalších osob se zdravotním postižením. Tímto organizace získá nejdůležitější
informace z první ruky a odborné znalosti, které mohou být začleněny do aktivit CSR pro OZP.
Tedy ještě jednou, je zcela nedocenitelné, jak důležité je zapojení těch osob, kterých se
jakákoliv plánovaná nebo přijatá opatření s ohledem na CSR pro OZP týkají: samotných osob
se zdravotním postižením.

Země: Rakousko
Autor: Petra Plicka, Mainer
„Corporate Social Responsibility towards people with disability“; Wien, duben 2013
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Vybrané příklady rakouských firem zaměstnávajících OZP
Název firmy / instituce

Sídlo

Irmin Schmidt
ÖSB Consulting GmbH
Meldemannstraße 12 – 14
1200 Wien
Mag. pharm. Karin Simonitsch
Schmalzhofgasse 1
A–1060 Wien
Schulungs- und Beratungs GmbH
Obere Augartenstraße 20
1020 Wien

1

Unternehmensservice
Wien

2

Marienapotheke

3

equalizent training
and consulting

4

Multi-national
Restaurant Chain

Wien

5

Comfort4All

Feldkellergasse 24
1130 Wien, Austria

6

Career Moves

Friedrichstraße 10
A – 1010 Wien

7

Vienna Marriott Hotel

8

Siemens AG Österreich

9

FH Campus in Vienna

Parkring
12a · Vienna, 1010 Austria
Siemens AG Österreich
Siemensstraße 90
Postfach 83, 1210 Wien
Favoritenstraße 226
1100 Wien, Austria

Obor podnikání, resp. činnosti

Webová stránka

Počet
zaměstnanců
celkem

Z toho
počet
zaměstnanců OZP

% podíl
zaměstnanců
OZP

Poradenství pro firmy najímající a
zaměstnávající OZP

http://www.unterneh
mensservice-wien1.at

9

2

22,2

Lékárna, která současně
poskytuje služby a poradenství
pro HIV pozitivní pacienty

www.marienapo-redribbon.at

6

2

33,3

Vzdělávací instituce pro neslyšící
a nedoslýchavé

www.equalizent.com

31

9

29

-

10

1

10

www.comfort4all.com

6

0

0

www.careermoves.at

4

1

25

Hotelnictví / turismus

www.viennamarriott.c
om

230

6

2,6

Technický vývoj

www.siemens.com

12000

280

2,3

Soukromá vysoká škola

http://www.fhcampuswien.ac.at

více než
1000

1%
z počtu
zaměstna
nců

1

Restaurační zařízení
Rekonstrukce a výstavba budov
se zaměřením na přístupnost
Workshopy a tréninky
Online platforma pro
zaměstnávání osob se zdravotním
postižením
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b) Skandinávie – People & Profit; CSR Compass
Lidé & Zisk
Praktická příručka sociální odpovědnosti firem.
Tato příručka byla sestavena v Dánsku, aby pomohla připravit malé a střední podniky pro práci
s dobrovolnými ekologickými a sociálními otázkami, které se nazývají také Společenská odpovědnost
firem (CSR).
Dokument je zpracován jako koncept, který pomáhá ekonomickým subjektům identifikovat vlastní
CSR aktivity, najít více informací o souvisejících aktivitách a inspiraci pro začátek.
Příručka má šířit znalosti o tom, jak inspirovat manažery a zaměstnance malých a středních podniků,
aby se zapojili do CSR takovým způsobem, který podporuje jejich hlavní aktivity a také jak podniky
mohou využít svých CSR aktivit, aby zvýšily své příjmy, firemní image a nakonec i hospodářský
výsledek.
V souladu s globalizací trhů se potřeba přijmout společenskou odpovědnost (CSR) pro firmy zvýšila
a dnes se společenská odpovědnost stává stále více nedílnou součástí velkých i malých firem.
Země: Dánsko
Autor: Dánská agentura pro obchod a firmy
http://www.spcsr.cz/Lide-zisk.
Průvodce problematikou CSR – oblast Řízení dodavatelského řetězce
Průvodce CSR je bezplatný online nástroj, který může pomoci společnostem implementovat
odpovědné řízení dodavatelského řetězce. Tento nástroj je zaměřen na malé a středně velké výrobní,
obchodní a servisní společnosti.
Struktura průvodce CSR a struktura jeho doporučení a pokynů jsou v souladu s národními
a mezinárodními trendy a osvědčenými postupy norem.
Dále je zde představena iniciativa OSN Global Compact, která stanovuje deset všeobecných zásad pro
společnosti, které pracují s CSR. Tyto zásady jsou založeny na mezinárodně uznávaných úmluvách,
týkajících se lidských práv, pracovních norem, boje proti korupci a životního prostředí. Těchto deset
zásad poskytuje dobrý výchozí bod pro společnosti, které chtějí převzít CSR.
V průvodci CSR můžete získat základní přehled o některých nejrozšířenějších sociálních
a environmentálních systémech certifikace (jako jsou normy ISO 14001, 18001, systém EMAS apod.).
Země: Dánsko
Autor: Ministerstvo obchodu a růstu Dánska a Konfederace dánského průmyslu.
http://www.spcsr.cz/Pruvodce-problematikou-CSR-oblast-Rizeni-dodavatelskeho-retezce.
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c) Německo - What is Corporate Social Responsibility?
Průvodce problematikou sociální odpovědnosti firem
Průvodce problematikou CSR byl vytvořen v rámci realizace projektu „Inno Train CSR“.
Projekt „Inno Train CSR“ poskytuje materiál o společenské odpovědnosti firem (CSR) pro odborné
vzdělávání a školení. Cílem projektu „Inno Train CSR“ je poskytnout praktické a pružné formáty
produktů, které zahrnou všechny zaměstnance podniku do odborného vzdělávání a školení.
Kompendium CSR nabízí více než 80 modulů, které mohou být přizpůsobeny individuálním potřebám
podniků.
Čtyři vzdělávací filmy ukazují příklady firem, které úspěšně zvládly zavádění CSR. Filmy o CSR jsou
dostupné na http://www.csr-training.eu/en/csr-movies/.
Následuje obsah Kompendia s odkazy na jednotlivé kapitoly originálu Kompendia v anglickém jazyce.
Země: Německo
Autor: společnost GILDE GmbH a partneři v rámci realizace projektu „Inno Train CSR“ za finanční
podpory z programu EU Leonardo da Vinci.
http://www.spcsr.cz/pruvodce-problematikou-socialni-odpovednosti-firem.

d) Evropská unie – Corporate Social Responsibility
Společenská odpovědnost firem

Národní veřejná politika v Evropské unii
Tento dokument popisuje zavedení koncepce CSR v Evropě. Témata se vztahují k celé šíři problémů,
kterých se sociální odpovědnost firem (CSR) dnes dotýká. Lidská práva, vykazování a zveřejňování,
změny klimatu, problémy malých a středně velkých podniků, sociálně-zodpovědné investice,
vzdělávání a veřejné zakázky. V dokumentu je mimo jiné identifikováno několik různých typů nástrojů
pro podporu CSR. Právní nástroje se uplatňují v legislativě, příkladem těchto typů nástrojů jsou
zákony, směrnice a závazné předpisy. Ekonomické a finanční nástroje mají konkrétní použití
u finančních pobídek a tržních sil, například daní, slev na dani, dotací a ocenění. Informační nástroje
šíří především poznatky o CSR, jako například kampaně, školení a webové stránky. Partnerské
nástroje mají za cíl dobrovolnou spolupráci mezi orgány státní správy, podnikateli a příslušnými
stakeholdery (zainteresovanými stranami).
Materiál vytvořený Evropskou unií.
Autoři: Knopf, Jutta; Kahlenborn, Walter; Hajduk, Thomas; Weiss, Daniel; Feil, Moira; Fiedler,

Romy; Klein, Johanna
http://www.spcsr.cz/Spolecenska-odpovednost-firem.
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