
Rozvíjíme 
společenskou  
odpovědnost 
organizací  
v Ústeckém kraji
Hospodářská a sociální rada 
Ústeckého kraje (regionální 
tripartita) vnímá Společenskou 
odpovědnost organizací (CSR) 
jako jeden z možných nástrojů 
ke zlepšení života nás všech 
v tomto regionu, a proto se snaží 
o rozšíření povědomí konceptu 
CSR mezi širokou veřejnost. 
Za velmi důležité považujeme 
v tomto směru dialog a spolupráci 
veřejného i soukromého 
sektoru a představitelů regionu. 
Reagujeme tak nejen na 

celosvětově narůstající trend 
praktikování CSR jako konkurenční 
výhody firem s řadou dalších 
přínosů, ale i na skutečnost, že 
neetické podnikatelské klima stále 
znevýhodňuje ČR v porovnání se 
západní Evropou a odrazuje řadu 
investorů. Na regionální úrovni 
pak vycházíme z přesvědčení, že 
společensky odpovědné chování 
organizací zlepšuje kvalitu života 
v Ústeckém kraji a snažíme se 
aktivně pomáhat všem, které 
se hlásí k myšlence CSR.

„Člověk je veliký tím, že pociťuje odpovědnost.  
Odpovědnost tak trochu za osud lidí, v dosahu své činnosti.“  
Antoine de Saint-Exupéry

CSR
Corporate Social Responsibility
Společenská odpovědnost organizací



Přínosy 
konceptu CSR
Konkrétní přínosy pro 
společensky odpovědnou 
organizaci: 

 ⊲ lepší reputace a důvěryhodnost
 ⊲ vyšší hodnota organizace
 ⊲ vyšší produktivita a kvalita
 ⊲ nižší náklady (např. na fluktuaci 

zaměstanců, úspory energií)
 ⊲ vyšší loajalita klientů
 ⊲ kvalitní, motivovaní a loajalní zaměstnanci
 ⊲ vyšší přitažlivost pro investory
 ⊲ konkurenční výhody
 ⊲ zvyšování zisku z dlouhodobého hlediska
 ⊲ řízení rizik

Přínos pro stakeholdery 
(zainteresované 
osoby a instituce):

Klienti
 ⊲ vyšší kvalita produktů a služeb
 ⊲ pravdivost sdělení, lepší péče o zákazníky 

Zaměstnanci a jejich rodiny
 ⊲ lepší pracovní prostředí
 ⊲ lepší péče o zaměstnance 

a zvyšování jejich kvalifikace
 ⊲ podpora sladění osobního 

a pracovního života

Dodavatelé, investoři, partneři
 ⊲ zefektivnění a zprůhlednění 

dodavatelsko-odběratelských vztahů
 ⊲ vyšší tlak na kvalitu služeb 

dodavatelů, šíření konceptu CSR

Komunita (města, obce, občané, 
nevládní a neziskové organizace)

 ⊲ zlepšení sociálních vztahů
 ⊲ zlepšení životního prostředí
 ⊲ podpora rozvojových aktivit
 ⊲ podpora vzdělávání
 ⊲ podpora kulturních 

a společenských aktivit

Co je Společenská 
odpovědnost  
organizací (CSR)?

CSR představuje vzájemně 
provázaný soubor činností 
a postupů, které jsou nedílnou 
součástí řídící strategie dané 
organizace v oblasti sociální, 
environmentální a ekonomické, 
a organizace je provádí 
dobrovolně nad rámec zákonných 
povinností a s motivací přispět ke 
zlepšení podmínek ve společnosti.

 ⊲ Ekonomický pilíř představuje 
dodržování etiky při dosahování 
zisku. Řada organizací přijímá etické 
kodexy, které specifikují pravidla 
podnikatelského chování. 

 ⊲ Sociální pilíř je charakterizován 
především péčí o zaměstnance 
ve všech oblastech a budováním 
vztahů s místní komunitou a sociálními 
partnery. Organizace, která úspěšně 
aplikuje sociální politiku, získává pověst 
dobrého zaměstnavatele a partnera. 

 ⊲ Environmentální pilíř představuje 
dodržování závazků vůči životnímu 
prostředí. Indikátorem úspěchu je soulad 
organizace s ekologickými požadavky.



Stáže studentů FSE UJEP

V rámci volitelné kurzu pod názvem „Etika 
manažera“ se zaměřením na aspekty 
podnikatelské etiky se zúčastnilo 17 studentů 
bakalářského studia ekonomických oborů 
na Fakultě sociálně ekonomické praktických 
projektů pro společnost ADLER Czech a.s. 
a Provident Financial s.r.o. Praktické projekty 
byly za podpory organizace Business Leaders 
Forum.  Fakulta sociálně ekonomická se 
minulý rok stala členem celostátní platformy, 
která sdružuje významné odpovědné 
podniky a instituce Business Leaders Forum. 
Součástí je také aktivní participace na 
programu CSR Ambassadors. Hlavním cílem 
je zprostředkovat studentům praktickou 
stáž se zaměřením na aplikaci a rozvíjení 
konceptu společenské odpovědnosti tzv. CSR 
v konkrétní firmě.

Skupina Unipetrol a její 
zaměstnanci přispěli na 
charitu téměř čtvrt milionu

Proběhl již čtvrtý ročník charitativní sbírky 
pod názvem Splněná přání. V rámci této akce 
přispěli zaměstnanci společnosti Unipetrol 
na dobročinné účely částkou 118 447 korun. 
Tuto částku však Unieptrol zdvojnásobil 
a přispěli neziskovým organizacím celkem 
236 894 korun. Výtěžek této sbírky půjde na 
konto Dětského domova v Mostě a Střediska 
rané péče v Pardubicích. Důvodem jsou 
provozy skupiny Unipetrol v těchto dvou 
lokalitách. 

Společenská 
odpovědnost 
v Ústeckém kraji

HENNLICH získal titul 
„Společnost přátelská rodině“

HENNLICH  je jednou z šesti firem, která letos 
toto ocenění obdržela. Titul udělilo sdružení 
Síť mateřských center. Firma HENNLICH se 
také nedávno umístila na 4. místě v soutěži 
TOP odpovědná firma. 

Projekt Společné příležitosti 
pro město Most

Projekt zaměřený na slaďování pracovního 
a rodinného života realizovalo statutární 
město Most. Partnery projektu byly Česká 
spořitelna, a. s. a Středisko volného času 
Most, příspěvková organizace. Realizační 
období projektu bylo tříleté (1. 4. 2012 – 
31. 3. 2015). Cílem projektu bylo zlepšení 
přístupu mosteckých zaměstnavatelů 
k uplatňování politiky rovných příležitostí 
a slaďování pracovního a rodinného života 
a zvýšení informovanosti o této problematice 
v mosteckém regionu.



Hospodářská a sociální rada Ústeckého kraje 
vznikla v dubnu 2001 a sdružuje celkem sedm 
okresních hospodářských a sociálních rad 
z Ústeckého kraje. V současnosti má zhruba 
200 členů, jimiž jsou fyzické i právnické osoby, 
instituce státní nebo veřejné správy i zástupci 
odborů. Hospodářská a sociální rada Ústeckého 
kraje vznikla jako subjekt pro jednání s vládou, 
ministerstvy, ústředními správními úřady a orgány 
Ústeckého kraje v otázkách hospodářského 
a sociálního rozvoje Ústeckého kraje. 

Sekretariát HSR-ÚK
Budovatelů 2532, 434 37 Most 
telefon: 476 206 859 
e-mail: sekretariat@hsr-uk.cz 
www.hsr-uk.cz

www.csrportal.cz

Kontakty
Další informace o společenské 
odpovědnosti naleznete na 
těchto webových stránkách:
www.csrportal.cz

www.spolecenskaodpovednostfirem.cz 

www.csr-online.cz

www.byznysprospolecnost.cz

www.npj.cz 

www.sofuk.cz

V roce 2015 proběhne 1. ročník Ceny Ústeckého kraje za společenskou 
odpovědnost vyhlášený Ústeckým krajem v součinnosti s Hospodářskou 
a sociální radou Ústeckého kraje a Radou kvality ČR.
Více informací poskytne sekretariát HSR-ÚK.

Projekt „Rozvoj společenské odpovědnosti 
organizací v ÚK“ je financován z rozpočtu 
Ústeckého kraje.

více informací na webu:

www.csrportal.cz


