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ÚVOD      

 

V současnosti většina firem, ať už malých rodinných, nebo velkých megakorporací, usiluje o maximalizaci zisku, 

který se vyjadřuje penězi. Toto převládající pojetí vychází z myšlenkového světa neoklasické ekonomie. 

Základním principem je zde „neviditelná ruka trhu“1, která vede jednotlivé aktéry k efektivnímu výsledku, 

k efektivnímu využití vzácných zdrojů v rámci ekonomiky a společnosti. Náklady a přínosy různých rozhodnutí 

se v tomto pojetí poměřují výhradně penězi, a často není možné postihnout různé nepeněžní souvislosti. Kvůli 

tomu a mnoha dalším věcem je hlavní proud ekonomického myšlení často kritizován. Orientace pouze na 

peněžní zisk totiž může vést k důsledkům, které jsou v přímém rozporu s konceptem udržitelného rozvoje – 

rozvoje respektujícího sociální a environmentální aspekty života na planetě Zemi. Při těžbě nerostných surovin 

dochází k drancování přírody a k útlaku místních komunit, při výrobě elektroniky nebo oděvů jsou pošlapávána 

lidská práva. Podobných příkladů bychom jistě našli celou řadu (jeden uvádíme níže na této straně). 

Snaha o vytvoření modelu udržitelného či sociálního podnikání je pak pokusem o nalezení alternativního 

řešení, které by fungovalo a zároveň zohlednilo nejrůznější externí efekty a vztahy. Vznikla tak různá hnutí a 

myšlenkové směry, které se snaží nějakým způsobem vyvážit cíl finančního zisku i jinými cíli v oblasti sociální a 

environmentální. 

Cílem následujících odstavců je ve stručnosti přinést přehled hlavních směrů a aktivit, které se nějakým 

způsobem snaží o přístup k podnikání zohledňující nejrůznější aspekty konceptu udržitelnosti. 

 

Tragédie v Dháce 

Dne 24. dubna 2013 došlo v bangladéšské Dháce ke zřícení osmipatrové budovy Rana Plaza. Tragédie si 

vyžádala 1 129 obětí, další 2 515 lidí bylo zraněno.2 V budově se nacházelo několik oděvních továren, banka, 

byty a několik obchodů. V Rana Plaza se vyráběly oděvy západních značek jako např. Benetton, Bonmarché, 

Manto, Matalan nebo Walmart. Výrobu oděvů tyto a jiné západní korporace přesunují do rozvojových zemí, 

aby využily nižší nároky na sociální a environmentální standardy požadované na výrobu. V rozvojových zemích 

jsou sociální a environmentální standardy typicky podstatně benevolentnější a/nebo neefektivně vymáhané, a 

výroba je tak levnější. Tak se mohlo stát, že původně čtyřpatrová budova určená pro bydlení, dostala bez 

povolení další čtyři patra a byly do ní umístěny továrny. Tragédie v Dháce se stala nejhorší nehodou v historii 

oděvního průmyslu. Zařadila se tak do dlouhého seznamu průmyslových havárií v rozvojových zemích, jejichž 

příčina je stále jedna a tatáž: snaha velkých nadnárodních korporací přenést svoje aktivity do zemí s nižšími 

standardy a snížit tak náklady na výrobu za účelem dosažení většího zisku pro svoje akcionáře. 

  

                                                
1 Obraz „neviditelné ruky trhu“ údajně poprvé použil Adam Smith ve svém díle Bohatství národů na konci osmnáctého 
století. Tomáš Sedláček však ve svém díle upozorňuje, že tento příměr poprvé použil již Smithův předchůdce Bernard 
Mandeville ve své Bajce o včelách. 
2
 2013 Savar building collapse [on-line]. Wikipedia, The Free Encyclopedia, 2013. Dostupné z: 

http://en.wikipedia.org/wiki/2013_Savar_building_collapse 
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Ruiny budovy. Zdroj: Wikipedia Commons. Dostupné z: 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Dhaka_Savar_Building_Collapse.jpg 
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SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST FIREM 

 

Otázka udržitelného podnikání se postupně dostává do centra zájmu firem – s tím, jak narůstá zájem o 

environmentální a sociální otázky u jejich zákazníků. Zejména mezi velkými nadnárodními korporacemi se od 

90. let prosazuje koncept takzvané „společenské odpovědnosti“ firem (používá se zkratka CSR, z anglického 

„Corporate Social Responsibility“).  

Základním principem společenské odpovědnosti je provádění ekonomických aktivit korporace v souladu 

s externě daným standardem – sadou pravidel a principů, které mají zajistit, že podnikání korporace bere 

v úvahu i sociální a environmentální aspekty. Tyto standardy jsou kontrolovány nezávislou třetí stranou, tzv. 

ratingovou agenturou. 

Existuje celá řada standardů, které se snaží popsat, jak by měla vypadat „společensky odpovědná“ firma: 

 Global Compact – standard Spojených národů 

 GRI – Global Reporting Initiative 

 ISO 14000 – systém environmentálního managementu 

 ISAR - International Standards of Accounting and Reporting – pravidla Spojených národů pro ekologickou 

efektivnost, monitoring korporátní odpovědnosti a zveřejňování struktury řízení korporací 

 SA8000 – Social Accountability International – standard mezinárodní neziskové organizace 

  

The Global Compact 

Na příkladu standardu Global Compact si můžeme ukázat, jaké podmínky musí 

firma splnit, aby se mohla pochlubit touto značkou.  

Tato iniciativa Spojených národů byla oficiálně zahájena v roce 2000. Nyní se jí 

účastní více než 10 tisíc subjektů z celého světa, z toho 7000 firem. Kromě firem je 

do iniciativy zapojena řada vlád, municipalit, neziskových organizací, vysokých škol 

a dalších aktérů. 

Celý koncept je založen na deseti základních principech: 

Lidská práva 

Princip 1: Firma musí podporovat a respektovat ochranu mezinárodně uznaných lidských práv. 

Princip 2: Zároveň musí zajistit, že se nepodílí na porušování lidských práv. 

Práce 

Princip 3: Firma musí umožňovat svobodu sdružování a účinně uznávat právo na kolektivní vyjednávání. 

Princip 4: Nesmí docházet k jakékoliv formě nucené nebo povinné práce. 

Princip 5: Musí být účinně zamezeno dětské práci. 
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Princip 6: Musí být eliminována diskriminace ve vztahu k zaměstnání a povolání. 

Životní prostředí 

Princip 7: Firma by měla podporovat opatrný přístup k environmentálním otázkám. 

Princip 8: Měla by být přijata opatření na podporu větší environmentální odpovědnosti. 

Princip 9: Měl by být podporován vývoj a šíření environmentálně šetrných technologií. 

Opatření proti korupci 

Princip 10: Firma by měla zabránit korupci v jakékoliv formě, včetně vydírání a podplácení  

 

Společenská odpovědnost firem je ve světě chápána různě: v Číně si lidé představí firmu, která vyrábí 

bezpečné a kvalitní produkty, v Německu spíše jistotu zaměstnání, v Jižní Africe vytane na mysli firma, která 

nějakým způsobem přispívá k uspokojování společenských potřeb, jako je zdravotní péče a vzdělání, ve 

Spojených státech amerických je větší pozornost upřena na filantropii. Diskuse o společenské odpovědnosti je 

tak na globální úrovni velmi rozmanitá. 

Většina konceptů CSR je založena na principu „trojího zisku“3: přínos pro lidi (společnost), planetu (životní 

prostředí) a finanční zisk. Firma, která sleduje tyto tři principy, nemůže například vyrábět škodlivé nebo ničivé 

výrobky jako zbraně, toxické chemikálie nebo baterie s obsahem těžkých kovů.  

Tento princip je v přímém rozporu s neoliberální doktrínou volného trhu, formulovanou například Miltonem 

Friedmanem, kde jsou korporace založeny za účelem maximalizace zisku pro vlastníky, tj. akcionáře. 

Argumentuje se, že pouze lidé mohou mít společenskou odpovědnost, nikoliv firmy. Ani kritici konceptu CSR 

však nepopírají, že by se firmy měly řídit zákony, a že mají určité povinnosti vůči společnosti. V Česku se 

problematikou účelu korporace zabývá organizace Frank Bold v rámci projektu „The Purpose of the 

Corporation“.4 

Kritici konceptu CSR upozorňují také na to, že tento nástroj je často používán jen k tomu, aby odvedl pozornost 

od škodlivých praktik, a že tedy je jen jistou formou PR (public relations). 

  

                                                
3
 V angličtině „triple bottom line“ – People, Planet, Profit (lidé, planeta, zisk). 

4 Doslova „Účel korporace“. 
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SOCIÁLNÍ PODNIK 

 

Sociální podnikání je vymezeno velmi široce. Patří do něj kromě zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu 

práce také poskytování obecně prospěšných služeb v oblasti sociálního začleňování a místního rozvoje, včetně 

ekologicky orientované činnosti. Patří sem dále také jednotlivci a organizace ze znevýhodněných skupin, kteří 

se věnují podnikání, a také doplňkové činnosti nestátních neziskových organizací realizované za účelem 

reinvestice zisku do hlavní obecně prospěšné činnosti organizace. 

Základními principy sociálního podnikání jsou: 

 podnikatelské aktivity prospívají společnosti a životnímu prostředí 

 vytváří pracovní příležitosti pro osoby se zdravotním nebo společenským znevýhodněním a hraje důležitou 

roli v místním rozvoji 

 zisk je z větší části používán pro další rozvoj sociálního podniku 

 dosahování zisku je stejně důležité jako zvýšení veřejného prospěchu 

 

Květná zahrada v Poličce5 

Květná zahrada sdružuje lidi podílející se na pomoci mladým lidem, kteří opouštějí po dosažení plnoletosti 

dětské domovy, vracejí se z výkonu trestu odnětí svobody, ochranné léčby nebo jsou v obtížné životní situaci – 

bez přístřeší, potřebné pomoci a podpory. 

Po nejnutnější rekonstrukci objektu vzniklo několik míst v Domu na půl cesty. Důležitou součástí socializace 

klientů je soustavná práce. Statek s hospodářskými zvířaty, jako jsou kozy, ovce, krávy a drůbež, je pro tento 

druh terapie optimální. S péčí o zvířata je spojena řada prací, které se opakují denně ve stejný čas. Sezónně to 

platí i pro pěstování ovoce a zeleniny.   

Sociální podnik sdružení založilo pět let po svém vzniku. Květná zahrada dnes zaměstnává na plný úvazek 12 

mladých lidí, někteří z nich jsou „jen“ nezaměstnaní z okolí. Kromě statku pracují pro obce, úřady, firmy. Klienti 

plejí záhony, sečou trávu, udržují cedule turistických stezek, uklízejí parkoviště, chodníky, parky, vykonávají 

drobné lesní práce. Někteří z osazenstva Domu na půl cesty pracují ve firmách na tzv. půlročních stážích s tím, 

že pokud se jako pracovníci osvědčí, firma je pak zaměstná.  

 
Evropská komise v posledních letech zdůrazňuje význam sociálních podniků pro ekonomickou prosperitu 

Evropské unie. V roce 2011 v kontextu Evropské strategie 2020 představila Iniciativu pro sociální podnikání.6 

Jedná se o akční plán, který by měl usnadnit sociálním podnikům přístup k financím (zejména formou 

návratných finančních výpomocí – např. zvýhodněných nebo garantovaných úvěrů). Zároveň si klade za cíl 

zviditelnit sektor sociálního podnikání a upozornit tvůrce veřejných politik na potřeby sociálních podnikatelů. 

Lze očekávat, že v nadcházejícím novém programovacím období budou z evropského rozpočtu vyčleněny 

                                                
5
 Dle internetových stránek www.kvetnazahrada.cz 

6 Social Business Initiative – http://ec.europa.eu/internal_market/social_business/index_en.htm 

www.kvetnazahrada.cz
http://ec.europa.eu/internal_market/social_business/index_en.htm
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významné prostředky na podporu sociálních podniků v EU, a to zejména formou zmíněných návratných podpor. 

V České republice se již několik vede diskuse s cílem upřesnit definiční znaky sociálního podniku. Sociální 

podnikání je tak vymezeno pomocí několika kritérií, která nejsou přesně ohraničena. 

V následující tabulce je uveden jejich zestručněný přehled: 

Principy 
sociálního 
podniku 

Sociální prospěch Ekonomický prospěch Environmentální  

a místní prospěch 

Charakteristiky 
sociálního 
podniku 

Provozování aktivity 
prospívající společnosti 
či specifické skupině 
(znevýhodněných) lidí 

Vykonávání soustavné 
ekonomické aktivity 

Přednostní uspokojování potřeb 
místní komunity 

 Participace 
zaměstnanců a členů na 
strategickém směřování 
podniku 

Nezávislost (autonomie) 
v manažerském 
rozhodování a řízení na 
externích zakladatelích 
nebo zřizovatelích 

Využívání přednostně místních 
zdrojů. 

 Případný zisk používán 
přednostně pro rozvoj 
sociálního podniku 
a/nebo pro naplnění 
veřejně prospěšných 
cílů 

Alespoň minimální podíl 
tržeb z prodeje výrobků 
a služeb na celkových 
výnosech a jeho 
dynamika 

Přednostní uspokojování místní 
poptávky 

  Schopnost zvládat 
ekonomická rizika 

Zohledňování environmentálních 
aspektů výroby i spotřeby 

  Trend směrem k placené 
práci 

Spolupráce sociálního podniku s 
důležitými místními aktéry 

   Inovativní přístupy a řešení 

(Francová, Bednáriková; nedat.) 
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BENEFIT CORPORATIONS 

 

Ve Spojených státech amerických se v posledních letech rozvíjí hnutí, které usiluje o přijetí „benefit 

corporation“ jako nové legitimní právní formy obchodní společnosti. V USA totiž platí úzus, že obchodní 

společnosti jsou od toho, aby generovaly zisk, resp. zvyšovaly hodnotu pro akcionáře – tedy pro majitele 

společnosti. Tento názor se v americkém zákonodárství explicitně ustavil na počátku 20. století.7 Od té doby 

některé státy sice uznaly možnost, aby obchodní společnosti sledovaly i jiné než čistě finanční cíle, ovšem 

vzhledem k právní nejednoznačnosti trvala nejistota manažerů obchodních společností, kteří se mohli vystavit 

soudnímu stíhání, pokud by akcionáři shledali jejich rozhodnutí v rozporu s maximalizací zisku.8  

Prvním státem, který přijal právní formu „benefit corporation“ do svého zákonodárství, byl v roce 2010 

Maryland. Následovalo dalších několik států, v dalších státech USA je proces legislativní změny v běhu. 

 

 
Mapa Benefits Corporations v USA  

Zdroj: Certified B Corporations. Dostupné z: http://www.bcorporation.net/what-are-b-corps/legislation 

                                                
7
 Dodge v. Ford Motor Co., 1919 

8 Dle Wikipedia: http://en.wikipedia.org/wiki/Benefit_corporation 

http://www.bcorporation.net/what-are-b-corps/legislation
http://en.wikipedia.org/wiki/Benefit_corporation
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Tyto obchodní společnosti jsou založené za účelem dosahování zisku, která ovšem není jediným cílem. Typicky 

musí splňovat následující kritéria (výběr)9: 

Účel 

 Cílem je veřejný prospěch (změna účelu společnosti je možná jen 2/3 většinou hlasů majitelů). 

 Veřejný prospěch je v nejlepším zájmu společnosti. 

Odpovědnost 

 Odpovědností ředitele je jednat v nejlepším zájmu společnosti. 

 Ředitelé a manažeři musí zvažovat dopady svých rozhodnutí na zaměstnance, dodavatele, zákazníky, 

komunitu a životní prostředí (souhrnně zainteresované strany10). 

Transparentnost 

 Společnost publikuje výroční zprávu, ve které podle standardů uznávané třetí strany definuje, reportuje a 

vyhodnocuje svůj sociální a environmentální dopad. 

 Výroční zpráva je šířena mezi všechny zainteresované strany a veřejně prostřednictvím internetu. 

Pro účely daňový zákonů se „benefit corporations“ považují za normální obchodní společnosti.  

Mohou se certifikovat i společnosti, které nejsou založeny v USA, a to na základě dobrovolnosti. Certifikace 

spočívá ve splnění dostatečného počtu z asi 200 kritérií, která pokrývají nejrůznější oblasti hospodaření firmy – 

finanční, sociální i environmentální. Certifikovány mohou být výlučně komerční subjekty. 

Pro certifikaci musí firma splnit přísná kritéria v celé řadě oblastí: 

 Management firmy, způsob nastavení řízení 

 Zavedení opatření proti korupci 

 Transparentnost finančního řízení 

 Férové mzdy a další benefity pro zaměstnance 

 Vzdělávání a zapojení zaměstnanců do řízení firmy 

 Dodržování lidských práv a bezpečnostních předpisů 

 Vyžadovaní odpovědného chování i od dodavatelů a distributorů 

 Zapojení firmy do místní komunity, podpora místních komunitních aktivit 

 Zaměstnávání vyváženého poměru mužů a žen, zaměstnávání znevýhodněných lidí 

 Environmentální praktiky firmy 

Příkladem větší firmy, která je ustavena jako „benefit corporation“, je společnost Patagonia – výrobce 

outdoorového oblečení a vybavení. Její vize zní: „Vyrobit nejlepší produkt, nepůsobit zbytečnou škodu, dělat 

byznys inspirujícím způsobem a přinášet řešení environmentální krize.“11 Firma bere svoji odpovědnost velmi 

vážně. Mimo jiné dbá na dodržování férových pracovních podmínek v továrnách, ve kterých se vyrábějí její 

produkty, a má propracovaný systém pravidel a kontrol nezávislých třetích stran. Zároveň zveřejňuje seznam 

                                                
9
 Dle www.benefitcorp.net 

10
 angl. „stakeholders“ 

11 Dle informací z www.patagonia.com 

www.benefitcorp.net
www.patagonia.com
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všech továren, ve kterých se její výrobky vyrábějí.12 Také textilní materiál, ze kterého se vyrábí, musí být od 

roku 1996 certifikován značkou „bio“, a firma Patagonia má podrobná a přísná pravidla na kontrolu kvality a 

původu používaného materiálu.  

V současné době je na světě certifikováno jako „B-corp“ téměř tisíc firem v dvaatřiceti zemích, zastupujících na 

šedesát oborů. Hnutí přitom začínalo teprve nedávno – v roce 2007. V roce 2012 se koncept začal šířit do Jižní 

Ameriky, od roku 2013 je možné certifikovat se i v Kanadě a Austrálii, a připravují se certifikující partneři 

v Evropě.13   
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 Dle http://www.patagonia.com/pdf/en_US/Factory_List_6-2010.pdf 
13 Dle www.patagonia.com 

http://www.patagonia.com/pdf/en_US/Factory_List_6-2010.pdf
www.patagonia.com
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ETICKÉ BANKY 

 

Od konce sedmdesátých let se v Evropě a v severní Americe začal rozvíjet koncept tzv. etických bank. Jedná se 

o finanční instituce, které v různé míře usilují o zahrnutí aspektů udržitelného rozvoje do bankovního 

podnikání. Konvenční banky sledují jiný druh etiky: jejich cílem je dělat bankovní byznys co nejlépe, a hranice 

morality se u nich rovnají hranicím zákonnosti. Tradičně banky nebyly spojovány s etickými problémy firem, 

kterým půjčovaly. To se ovšem postupně začalo měnit. Lidé si začali uvědomovat, že jejich peníze v bankách 

„pracují“ – a to často ve prospěch projektů, které by vkladatelé raději nepodporovali. Od devadesátých let 

výrazně zesílil tlak klientů na to, aby jejich banky šly v otázce etiky nad rámec zákonných požadavků. Coby 

významný zprostředkovatel na finančním trhu mohou výrazně ovlivnit, do jaké míry jsou peníze směřovány na 

udržitelné projekty. 

Etické banky mají několik zásadních odlišností od konvenčních bank: 

 Formulují etický kodex, zejména seznam oborů, které nepodporují. 

 Svoji činnost řídí explicitní vizí, tedy svoje aktivity směřují do vybraných oborů. 

 Jsou transparentní. 

 K bankovnímu byznysu přistupují poměrně konzervativně. 

 Na příkladu německé GLS14 banky si můžeme ukázat, jak jsou výše uvedené principy naplňovány. GLS výslovně 

vylučuje ze své podpory podniky nebo projekty, které se zabývají atomovou energií, biocidy, chlororganickými 

produkty, dále ty, které porušují pracovní a lidská práva, zaměstnávají děti nebo používají problematické 

obchodní praktiky. Nepodporuje ani výzkum kmenových buněk, testování na zvířatech, zelené genetické 

technologie, pornografii, výrobu zbraní, silných alkoholických nápojů, tabákových výrobků. 

Naopak hlavní podporované aktivity spadají do oblasti bydlení, produkce potravin (zahrnuje i ekologické 

zemědělství), energetiku – zejména obnovitelnou, vzdělávání (alternativní školky a školy apod.), sociální oblast 

(péče o seniory, hospice apod.) a v neposlední řadě kulturní projekty (jako jsou třeba filharmonie nebo 

divadla). 

Transparentnost 

Dalším rysem, který etické banky odlišuje od konvenčních, je důsledná transparentnost. Pravidelně zveřejňují 

seznam projektů, na které poskytly úvěr. Veřejnost si tak může ověřit, nakolik naplňují svoje poslání. Také jejich 

struktura bývá většinou transparentní a demokratická – často jde o družstvo (GLS), nebo o konstrukci 

s ústřední rolí neziskové organizace (např. nadace – Triodos banka). Etické banky pravidelně publikují zprávu o 

svých aktivitách v oblasti udržitelného rozvoje.  
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 Zkratka GLS znamená „Gemeinschaftsbank für Leihen und Schenken“, tedy „Spolková banka pro půjčování a darování“. 
Informace o GLS bance jsou zpracovány dle www.gls.de 

www.gls.de
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Konzervativní přístup k bankovnímu byznysu 

Etické banky hospodaří s prostředky svých střadatelů a nepůjčují si na mezibankovním trhu na to, aby mohly 

poskytnout více úvěrů. Zároveň drží často větší než povinné rezervy hotovosti. Konvenční banky mají poměr 

vkladů k celkovým aktivům na úrovni kolem 40 %, zatímco u etických bank to je přes 70 %. Toto a další 

srovnání konvenčních a etických bank přináší podrobná zpráva Globální aliance pro bankovnictví založené na 

hodnotách15. Z této zprávy vyplývá, že hospodaření etických bank je v průměru přibližně stejně výnosné jako u 

těch konvenčních. Díky opatrnějšímu přístupu však méně podléhá výkyvům, způsobeným vnějšími 

podmínkami. Ukazatele výkonu etických bank se například v krizi finančních sektoru následující po roce 2008 

prakticky nevychýlily, zatímco konvenční banky prodělaly zásadní otřes. Důvodem bylo mimo jiné obchodování 

s rizikovými finančními produkty, kterého se etické banky principálně zříkají. 

Etických bank a bankovních institucí existují na světě stovky, ne-li tisíce. Ty největší z nich jsou sdruženy v 

Globální alianci pro bankovnictví založené na hodnotách (GABV, www.gabv.org). 

V České republice zatím bohužel žádná etická banka nepůsobí, povědomí o tomto sektoru je u nás poměrně 

malé. Zatím to ani nevypadá, že by tu nějaká zahraniční etická banka chtěla otevřít svoji pobočku. Ještě méně 

je pravděpodobné, že by v dohledné době v ČR nějaká etická banka vznikla. 
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 Real Banking for Real Economy: Comparing Sustainable Bank Performance with the Largest  Banks in the World.  
(úplná citace v kapitole Literatura) 
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Metodický materiál je součástí souboru textů, jenž vznikl v rámci projektu Vzdělávání k 

udržitelnému rozvoji pro střední školy (CZ.1.07/1.100/14.0151), který byl spolufinancován 

Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Publikace navazují na dvě započaté ediční 

řady: Odborné texty (žlutá řada) a Didaktické náměty (modrá řada). Snahou je vytvořit informační 

materiály, které se stanou inspirací učitelům různých předmětů pro začleňování environmentální 

výchovy do výuky. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


