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    KATEŘINA (ŠAFAŘÍKOVÁ) 

České firmy se učí kouzlu jménem „společenská odpovědnost“ 
 
Zdejší konzument z toho občas může být poněkud zmatený. V televizi běží reklama na pizzu Dr. Oetker, v 
níž se svůdný pár v přítmí restaurace vzájemně krmí trojúhelníky italského koláče. Místo zprávy, že na trh 
přichází model pizza romantica, se najednou v dolní polovině obrazovky rozběhne banner, že Dr. Oetker 
pomáhá dětem, a spojil se proto s SOS Dětskými vesničkami. Podobně banka ČSOB plní inzertní plochu 
novin informací, že umožnila talentovanému chlapci z dětského domova splnit si sen a studovat na novináře. 
A když se chcete na stránce dominantního dodavatele vody do zdejších domácností podívat, v jakém podniku 
poblíž vašeho bydliště nabízejí vodu z kohoutku, praští vás do očí zpráva, že díky Veolii putuje „dalších 385 
tisíc korun na studny do Etiopie“. 
 České firmy se zkrátka rozhodly zaujmout zákazníky tím, že i ony umějí být „báječné“. A s nimi se 
také v tuzemsku odehrává nenápadná revoluce, která postupně mění podobu byznysu na celé planetě. 
Proměna se skrývá pod zkratkou CSR - Corporate Social Responsibility, pro což se v češtině vžil termín 
„společenská odpovědnost firem“ - a má vcelku poutavý příběh. Započal se v devadesátých letech minulého 
století, když internet poskytl kukátko do světa a zvídaví zákazníci najednou zjišťovali, kde a jak se jejich 
zboží vyrábí. Ti uvědomělejší na blahobytném Západě se postupně začali bouřit vždy, když se jim něco 
nelíbilo. Třeba firma Nike prožila v roce 1993 v USA velmi nepříjemné období: vlivné deníky The New York 
Times a The Washington Post na titulních stranách přinesly reportáže o tom, jak oblíbené tenisky šijí v 
Indonésii za almužnu místní děti. Američané byli v šoku a přišel poprvé bojkot zboží - tržby z prodeje klesaly 
o desítky procent v řádu týdnů. 
 Podobně britskou veřejnost zvedlo o dva roky později ze židlí rozhodnutí společnosti Shell zlikvidovat 
ropnou plošinu Brent Spar ležící 250 kilometrů od břehů Skotska tak, že ji rozstřílí a jednoduše utopí v moři - 
to vše za souhlasu britské vlády. I tady následoval bojkot (týkal se benzinek Shell v Británii) a propad akcií 
firmy. Shell stejně jako Nike obchodní ztráta přiměla couvnout. Sportovní gigant zrušil smlouvu s 
indonéským dodavatelem a těžaři přepravili plošinu na souš. 
 
Buď, anebo 
 
Reakcí byznysu na podobné události bylo postupné přiznání, že tam, kde si něco bere, bude muset i něco 
dávat. Firmy se vrhly do „čištění svědomí“ a byl to zpravidla jednorázový úklid. Typicky na konci účetního 
roku, když se našly přebývající finance, přistávaly na účtech ekologických a humanitárních organizací peníze 
od korporací a školky zaplavily plyšoví medvídci. Dobročinnost ale dlouho nevydržela, protože byla nahodilá 
a ne každý manažer měl pochopení pro obětování části zisku něčemu, co není součástí firmy - zvlášť když 
měl pocit, že zrovna ta jeho si čistit svědomí nemusí. 
 Jenže jsme už na začátku nového tisíciletí a mezitím, co byznys ještě přešlapuje před plyšáky, mu za 
zády vyrůstají silné spotřebitelské organizace a aféry typu dioxinů v kuřatech z Belgie odkrývající rizika čím 
dál rychlejší produkce „zboží“. Média přinášejí apokalyptické prognózy o dopadu klimatických změn a tváří v 
tvář stále poučenějšímu a sebevědomějšímu konzumentovi - a také houstnoucí síti zákonů, které sledují 
poptávku veřejnosti po etických normách byznysu - jsou firmy nuceny si přiznat, že buď budou „sociálně 
odpovědné“, nebo riskují problémy. 
 Bystřejší podniky to nevidí jako volbu mezi dvěma zly, ale spíš jako příležitost: když najdou průsečík 
mezi představami společnosti a svými možnostmi, obě strany mohou dlouhodobě vydělávat. Rodí se koncept 
strategické odpovědnosti firem a ten coby ideál přetrvává dodnes. 
 
Spojené světy 
 
Konkrétních podob téhle strategie je už bezpočet. Hlavní globální vizionář společenské odpovědnosti Mark 
Kramer z Harvardovy univerzity, s oblibou uvádí potravinářský koncern Nestlé. „Jsou schopni rychle reagovat 
na společenskou poptávku po zdravém jídle,“ píše Kramer ve své studii z roku 2006 uveřejněné v Harvard 
Business Review a nazvané „Strategie a společnost“. Právě Nestlé jako první potravinářský koncern na světě 
dobrovolně stáhl ze svých výrobků umělá barviva a nahradil je přírodními poté, co se objevilo několik 
medicínských zpráv, že ta umělá často používaná v potravinářství mohou způsobit hyperaktivitu dětí. Byť se 
podezření nikdy neprokázalo, Nestlé se rozhodl změnit receptury a pasoval se na firmu vycházející vstříc 
trendu zdravé výživy. „Nebylo to žádné samaritánství. Viděli jsme v tom konkurenční výhodu, jak přilákat 
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citlivé zákazníky. Ukázalo se, že to byl správný krok, ostatní nás v tom dotahují,“ vysvětluje zástupce české 
pobočky Nestlé Martin Walter. 
 Právě zahraniční koncerny jako Nestlé začaly přinášet společenskou odpovědnost byznysu do Česka. 
Buď jako součást podnikového dědictví, nebo výraz originality konkrétních manažerů se zkušeností ze 
Západu. České dcery zahraničních firem jsou v tomto směru stále na čele. Míra aktuálního rozšíření a 
zakořenění společenské odpovědnosti ve zdejším prostředí se však těžko kvantifikuje. O CSR se tu sice 
dlouho mluví, ale jednak chybějí data, jak na tom podniky ve skutečnosti jsou, a pak, český spotřebitel ještě 
nemá takové lokty jako západní, takže zdejší firmy nejsou ke společensky odpovědnému počínání tolik 
postrkovány. 
 „Mnohé podniky tohle téma stále považují jen za heslo, které si odbudou jednou za rok zprávou na 
lesklém papíře. Nevidí v tom pro sebe příležitost,“ vypráví o tuzemské zkušenosti Peter Sokol ze společnosti 
CSR Consult, která se zabývá poradenstvím právě v oblasti společenské odpovědnosti firem, a pokračuje: „V 
takových případech pak sdělují, že šetří životní prostředí tím, že dávají do varných konvic v kancelářích jen 
tolik vody, kolik je potřeba. A pak jsou firmy, často lokální, které už teď skvěle propojují oba světy a někdy 
ani nevědí, že se ocitly na vrcholu současného poznání o dlouhodobě úspěšném byznysu a mohly by ukázat 
cestu ostatním.“ Celkově vzato jsou podle něj zdejší podniky stále blíže dobročinnosti než dlouhodobé 
odpovědnosti coby byznys strategii. „Výjimky už ale jsou a nesou v sobě velkou energii,“ dodává Sokol. 
 
Tohle nás baví 
 
Populární projekt Vodafonu Rok jinak, jehož smyslem je zaplatit špičkovému odborníkovi z komerční sféry 
(lhostejno zda jde o finančního manažera, IT specialistu nebo třeba filmaře) běžnou roční mzdu za práci pro 
vybranou neziskovku, dnes patří ke značce firmy stejně silně jako kdysi na startu originální reklamy. Rokem 
jinak, běžícím od roku 2009, to ale ve Vodafonu nekončí. Už při vstupu do vestibulu vinohradské centrály 
firma dává jasně najevo, kudy podle ní vede dálnice do budoucnosti. Na zdi visí portréty zaměstnanců se 
společným nápisem „Jsme společensky odpovědní“ a uvnitř jedné zasedačky to pak dva mladí muži v 
džínách servírují na zlatém podnose. Vodafone napájí svoji rozvodnou síť ze sedmdesáti procent energií z 
obnovitelných zdrojů, což je na české půdě technické maximum. Dobíjecí kupony do telefonů nesou zdarma 
reklamu neziskových organizací a firma mimo jiné pomohla zřídit asistenční linku pro nevidomé, kterou 
mohou využít, opět zdarma, když se ztratí a potřebují poradit, jak se zorientovat. 
 Přínos pro Vodafone ovšem není úplně snadno uchopitelný. Firma se totiž rozhodla „konat dobro“ v 
oblasti nijak nesouvisející s mobilními službami. „Nevážeme naši podporu na komerční cíle firmy. Na 
neziskový sektor se soustřeďujeme proto, že má blízko ke společnosti, vůči které chce být Vodafone 
odpovědný. Firma se tak rozhodla celosvětově už před řadou let,“ odpovídá na to Ondřej Zapletal z Nadace 
Vodafone, pod níž patří Rok jinak. 
 Náklady na „dobro“ jsou v rozpočtu firmy zanedbatelné - nepřesahují pár desítek milionů, do jednoho 
procenta ročních tržeb -a firma získává něco velmi jednoduchého, ale zároveň velmi cenného: image 
sympatického podniku. Nejde jen o předpoklad, že mladí zákazníci, zpravidla kritičtí k velkým korporacím, 
oceňují, že Vodafone podporuje projekty, které mají nádech menšinových aktivit. Podle různých průzkumů je 
třetina českých spotřebitelů už pozorná k tomu, jestli podnik šetří životní prostředí a chová se ohleduplně ke 
slabším, a právě tohle Vodafone dělá. Ostatně když byli čeští experti na „společenskou odpovědnost“ tázáni, 
která zdejší firma je napadne jako příklad, nejvíc z nich uvedlo právě Vodafone. „Příliv nových zákazníků 
není v tomto případě primární. Nás hlavně baví to, co děláme, a myss líme si, že to má smysl,“ dodává 
Přemysl Filip, odpovědný za „CSR“ ve Vodafonu. 
 
Nové hranice 
 
Stranou pozornosti médií a bez nálepky „mladá cool firma“ stojí na druhém konci Prahy firma Business 
Lease. Energie v ní je ale cítit velmi podobná. Česká dcera stejnojmenné nizozemské matky si získala obdiv 
odborníků na společenskou odpovědnost proto, že podniká z hlediska dopadu na okolí v těžkotonážním 
oboru: dlouhodobě pronajímá osobní auta a dodávky, které kromě přepravy dělají jediné, a sice zamořují 
vzduch. Přesto Business Lease našla prozíravou cestu, jak usmířit zájem firmy se zájmem širšího okolí. 
Každému klientovi nabízí, že jeho řidiče naučí řídit tak, aby ušetřil až litr paliva na sto kilometrů. 
 „Je to jednoduché: zákazník ušetří náklady na palivo, na což můžeme přilákat klienty, a menší 
spotřebou se šetří ovzduší,“ shrnuje stručně formuli Hana Člupná z Business Lease. Rovnou přiznává, že 
program ekologického řízení s názvem Blue Care převzali od mateřské firmy v Nizozemsku. „Nicméně právě 
tady v českém týmu jsme vymysleli a prosadili, že školení řidičů budeme našim klientům nabízet zdarma.“ 
 Zkušenosti po prvních dvou letech jsou horší, než firma čekala. Zájem o školení má zhruba desetina 
firem, které Business Lease obsluhuje. Podniky mají pocit, že jejich řidiči školení nepotřebují, nebo na ně 
ekologický argument nefunguje. „My jsme ale nepočítali s tím, že se náklady hned vrátí,“ vysvětluje svůj 
optimismus Hana Člupná. „Pro nás je podstatná jiná věc: už se nám hlásí noví klienti a říkají, že se pro nás 
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rozhodli právě proto, že nabízíme ekologické řízení bezplatně. To je výhoda na trhu. A my tím můžeme 
životnímu prostředí kompenzovat aspoň část toho, co si bereme.“ 
 V příkladech by šlo pokračovat. Třeba tím, že Česká spořitelna nyní jako první v zemi rozjela po 
vzoru své rakouské matky Erste Bank program výhodných úvěrů pro sociální firmy, mezi něž hodlá v 
pilotním režimu rozpůjčovat třicet milionů korun. Podstatnější než seznam je však předpoklad, že jakkoli 
může společenská odpovědnost zdejších firem působit jako luxus, do budoucna půjde o ekonomickou 
nutnost. Úspěšný byznys na přesyceném evropském trhu plném ostražitých zákazníků se totiž bude nejspíš 
ubírat právě tímto směrem. Ostatně opět vizionář Kramer: „Jsme svědky pokusu o novou definici hranic 
kapitalismu. Lídři zaměření na sdílené hodnoty firem a společnosti budou těmi, kdo ty hranice narýsují.“ 
 
České firmy jsou stále blíž charitě než odpovědnosti. 
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