
WISED 
Podpora žen v sociálním podnikání 

(2018-2020) 
 
 

Inovativní nástroje pro 

posílení žen v kontextu 

sociálního podnikání 

Podpora vzniku této publikace poskytovaná Evropskou komisí neznamená souhlas s jejím obsahem.                                            
Ten odráží pouze názory jejích autorů a Evropská komise nenese odpovědnost                                                                                        

za jakékoli případné použití informací zde uvedených. 

1 

2 

3 5 

6 4 

Komunikace  
v sociálním  
podnikání  

Dimenze  
sociálního  
podnikání 

Sociální  
a občanské 

kompetence 

Iniciativa  
a podnikatelské  

dovednosti  

Kulturní  
povědomí  
a solidarita 

Etické hodnoty                                  
a udržitelný 

rozvoj  

1 

Sociální podnik 
ve světě  

médií 

WISED 
(Women in Social Enterprise Development) 

Podpora žen v sociálním podnikání  
(2018-2020) 

 
 

Projekt č. 2018-1-UK01-KA204-048060 

7 



Chose one noun 
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Podpora žen v sociálním podnikání   

(2018-2020) 

Úvod 
 
 

Projekt WISED: Podpora žen v sociálním podnikání (2018-2020, č. projektu: 2018-1-UK01-

KA204-048060) je součástí tzv. Klíčové akce č. 2, v programu Strategických partnerství 

Erasmus+. Zaměřuje se na podporu zejména znevýhodněných a nezaměstnaných žen z řad 

místního obyvatelstva  i přistěhovalců, v zapojení do pracovního procesu. Pomáhá jim 

zorientovat se, usnadňuje jim přístup  k informacím a poskytuje rady, jak se realizovat v oblasti 

sociálního podnikání. Sociální podniky totiž představují jeden z nejinovativnějších způsobů, jak 

rozvíjet inkluzivní politiku na základě solidarity,  a to je také hlavní důvod, proč se v projektu 

WISED snažíme nabízet informace a specifické dovednosti pro usnadnění vstupu do světa 

sociálního podnikání. 

  

Projekt je implementován těmito subjekty:  

Language Link London ltd (koordinace projektu, Velká Británie)  

Archivio della Memoria (Itálie) 

ProEduca z.s. (Česká republika) 

Paragon Europe (Malta) 

Uluslararası Hayat Boyu Öğrenme Derneği (Turecko) 

Gestión Estratégica e Innovación (Španělsko) 

 

Naše poděkování patří těmto skvělým spolupracovníkům, kteří se podílejí na tvorbě materiálů pro 

jednotlivé moduly projektu: 

Diana Ragazzini, Margaret Curran (Language Link London )  

Sergio Pelliccioni, Milena Iaffaldano, Adriana Gallio (Archivio della Memoria)  

Lucie Brzáková, Kateřina Drlíková (ProEduca z.s.)  

Nadia Theuma (Paragon Europe)  

Şakir Çinkir (Uluslararası Hayat Boyu Öğrenme Derneği) 

Zaira Villalba, Carlos Franco Uliaque (Gestión Estratégica e Innovación)  
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WISED – Podpora žen v sociálním podnikání  - Modul č.6 – Etické hodnoty a udržitelný rozvoj 



V posledních letech nabývá v jednotlivých zemích stále více na významu působení žen na 

pracovním trhu a jejich aktivnější účast v oblasti podnikání. Aktivace nevyužitého potenciálu na 

pracovním trhu a vytváření nových pracovních příležitostí lze dosáhnout podporou žen v 

zapojení do sociálního podnikání prostřednictvím nástrojů ICT; na čemž se shoduje akademická 

obec i podnikatelská sféra. Zejména znevýhodněné ženy si musí uvědomit svou sílu a možnosti, 

a díky tomu pak lze aktivovat jejich potenciál v sociální a ekonomické oblasti.  

  

Na portálu Evropské komise věnovaném sociální problematice a inkluzi (Social Affairs and 

Inclusion) se uvádí, že „podle zprávy zveřejněné Evropskou komisí  jsou sociální podniky 

důležitým stimulem inkluzivního růstu a hrají klíčovou roli ve zvládání současných ekonomických 

a environmentálních výzev. Sociální podniky jsou vlastně jedním z nejinovativnějších způsobů, 

jak rozvíjet inkluzivní politiku na základě solidarity, a to je také hlavní důvod, proč se v projektu 

WISED snažíme nabízet znevýhodněným a nezaměstnaným ženám z řad místního obyvatelstva 

i přistěhovalců informace  a specifické dovednosti pro usnadnění vstupu do světa sociálního 

podnikání. 

  

Termín „sociální podnikání“ se vyvinul ze všeobecné potřeby pojmenovat organizace, které 

využívaly sílu „byznysu“ k prosazování společenských a environmentálních změn, ale 

neexistoval pro ně jednotící název. Termín se dostal do širšího povědomí v 90.letech minulého 

století a od té doby se vede diskuse o tom, co to vlastně sociální podnikání je, a jestli si nálepku 

„sociálního podniku“ nemohou přisvojovat i firmy, které sociálními podniky vlastně nejsou, ač 

chtějí předstírat opak.  

  

Anglické termíny social enterprise a social entrepreneurship se často volně zaměňují. Podle 

O’Broina (2012) lze social enterprise charakterizovat jako obecný přístup k ekonomickému 

rozvoji založený na ekonomické a sociální solidaritě a více demokratizované společnosti, 

zatímco social entrepreneurship je pojem, který se v poslední době začal používat ve vztahu k 

marketizaci řízení a poskytování něčeho, co se dříve považovalo za veřejné služby, financované 

a zajišťované státem, případně regionální či místní samosprávou.  

  

Sociální podnik je organizace, která aplikuje komerční strategie s cílem dosáhnout co největšího 

zlepšení kvality života lidí a životního prostředí – může to  zahrnovat i maximalizaci sociálního 

dopadu společně s dosažením zisku pro externí akcionáře. Sociální podniky mohou být 

strukturovány jako ziskové i neziskové organizace a mohou mít různé právní formy (v závislosti                    

na tom, ve které zemi subjekt působí a jaké právní formy jsou tam možné), např.  družstvo, 

vzájemná společnost, daňově nesamostatný subjekt, „social business“, obecně prospěšná 

společnost, nebo charitativní organizace. Co sociální podniky odlišuje od ostatních je to, že 

jejich sociální poslání je pro ně klíčem k dosažení jakéhokoli potenciálního zisku. 

  

Na podporu žen při zapojování do sociálního a ekonomického života                                                            

bylo vytvořeno sedm modulů:  

 

1. Komunikace v sociálním podnikání 

2. Dimenze sociálního podnikání 

3. Sociální a občanské kompetence 

4. Iniciativa a podnikatelské dovednosti 

5. Kulturní povědomí a solidarita v sociálním podnikání 

6. Etické hodnoty a udržitelný rozvoj 

7. Sociální podnik ve světě médií 

Úvod  
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Modul 6 

Etické hodnoty a udržitelný rozvoj 

1 
Část 1. Etické hodnoty 

Část 2. Udržitelný rozvoj  

Část 3. Řádná správa 
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Zdroj piktogramu: Noun Project 
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Zdroj piktogramu: Noun Project 

autor: Nithinan Tatah, TH  

WISED – Podpora žen v sociálním podnikání- Modul č.6 - Etické hodnoty a udržitelný rozvoj 



Modul č.6 se zabývá etickými hodnotami, udržitelným rozvojem a řádnou správou 

sociálních podniků. 

 

Tématem první sekce tohoto modulu jsou etické hodnoty, s důrazem na 

následující otázky: 

• Proč zavádět model podnikové etiky? 

• Jak vytvořit etický program? 

• Jak vést interní organizaci a zapojit do procesu zaměstnance / partnery? 

 

V první části této sekce se zaměříme na to, jak je pojem etika vnímán v 

podnikatelské sféře a proč je důležité zavádět v sociálních podnicích pravidla 

(kodex) etického chování. 

 

Etické hodnoty v sociálních podnicích jsou založeny na principech poctivosti 

(bezúhonnosti) a legitimity, se zaměřením na problémy zainteresovaných osob. 

Důvodů, proč zavádět etický kodex je mnoho.  

 

Hlavním přínosem pro podnik je, že tak získá pozitivní obraz v očích veřejnosti a 

pověst důvěryhodné organizace. Zisky podniku jsou závislé na tom, jak pozitivně je 

vnímán. 

 

V této kapitole si dále vysvětlíme různé způsoby, jak zavést etický kodex v sociálním 

podniku.  

Modul č.6 

Etické hodnoty a udržitelný rozvoj 

Úvod  
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Proces zavedení etického kodexu má následující strukturu: 

• Nastavení transparentnosti 

• Zapojení vedoucích pracovníků, ostatních zaměstnanců, zainteresovaných 
stran a klientů 

• Upevnění zásad etického chování a jednání 

• Zavedení plánu, v němž budou definovány jednotlivé odpovědnosti 

• Zajištění efektivního naplňování etického kodexu pomocí příkladů 

V třetí, závěrečné části Sekce 1 se věnujeme přijetí etického kodexu jako 

všeobecné orientace podniku. Pro dosažení co nejlepších výsledků je třeba, aby 

se lidé aktivně zapojili do školení a následného šíření principů etického kodexu. 

Skvělou možností, jak dosáhnout stanoveného cíle je online školení s následnými 

komunikačními plány. 

 

Druhá sekce je věnována tématu udržitelného rozvoje, s důrazem na 
následující body: 

• Fondy zaměřené na cíle OSN pro udržitelný rozvoj (známé také pod angl. 

zkratkou SDG) a vysvětlení, proč jsou tyto cíle dobrým „byznysem“ 

• Jak zavést cíle udržitelného rozvoje v podniku  

• Příležitosti a příklady úspěšné realizace  

Koncepce udržitelnosti, resp. „udržitelného rozvoje“ je jednou ze základních 

koncepcí ekonomiky využívání přírodních zdrojů a ochrany životního prostředí. 

Udržitelný rozvoj je podstatou dlouhodobé perspektivy přežití a pokroku lidstva. 

Je rovněž nezbytnou podmínkou a cílem efektivního organizování nejrůznějších 

činností člověka na planetě Zemi. 
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Pro dosažení udržitelnosti podniku je třeba, aby do své činnosti integroval 

koncepci ochrany životního prostředí, ekonomického rozvoje a kvality života pro 

všechny lidi, nejen pro současné generace, ale i pro ty, co přijdou po nás.  

Cíle udržitelného rozvoje (SDG) jsou výsledkem rozsáhlých diskusí vedených 

mnoha zainteresovanými stranami a zahrnují celou řadu oblastí.  

Podniky zaměřující se komunitní aktivity jako například finanční podporu 

nejrůznějších aspektů kulturního a sportovního života nebo na pomoc těm 

nejzranitelnějším skupinám, mají přímý vliv na komunitu, ve které působí.  

Kromě toho podniky přispívají ke zlepšování kvality života v konkrétní komunitě i 

v celé společnosti také svými aktivitami zaměřenými na ochranu životního 

prostředí a tzv. společenská odpovědnost firem a podniků je  považována za 

naprosto zásadní prvek udržitelnosti.  

Podniky všech velikostí se mohou zúčastnit na tvorbě hodnot pro naplňování  

jednotlivých cílů tím, že změní směřování ekonomického rozvoje a dobu, která je 

potřebná k přispění k těmto cílům. Toho všeho lze dosáhnout začleněním 

odpovědnosti za problematiku udržitelného rozvoje a prověřené SDG do správy 

podniku. Tímto způsobem lze dosáhnout produktivity a snížení podnikových rizik. 

V poslední sekci se zaměřujeme na řádnou správu sociálních podniků, včetně 

transparentnosti. Koncepce řádné správy v sobě nese ideu legitimity v tom 

smyslu, že vlády mají souhlas těch, kterým vládnou, tedy že mají prostředky / 

mechanismy, jak udělit či neudělit souhlas, což lze nejpravděpodobněji 

garantovat v prostředí pluralitní demokracie s více politickými stranami. 
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Struktury řádné správy jsou postaveny na 4 hlavních principech: 

• Odpovědnost: Nelze ji vynucovat bez transparentnosti. Jde o to, že jak vládní 
instituce, tak soukromý sektor a organizace občanské společnosti se musí 
zodpovídat veřejnosti a svým institucionálním stakeholderům (tj. 
zainteresovaným stranám). 

• Participace: Může probíhat buď přímo, nebo prostřednictvím oprávněných 
zprostředkujících institucí nebo zástupců. Musí být vědomá a organizovaná. To 
předpokládá svobodu sdružování a vyjadřování a organizovanou občanskou 
společnost. 

• Předvídatelnost: Je nutné, aby stát a jeho úřady byly vázány právním systémem 
a zodpovídaly se v rámci tohoto  systému stejně jako soukromé podniky a 
jednotlivci. 

• Transparentnost: Veškerá přijatá rozhodnutí musí být v souladu s příslušnými 
předpisy a nařízeními. Je nutné poskytovat a zpracovávat dostatek informací, 
jednoduchým a srozumitelným způsobem.  

A konečně, koncepce řádné správy má přesah i do ochrany životního prostředí. I 
tato oblast se v podstatě řídí principy řádné správy – rozdíl spočívá v tom, že v 
případě environmentální správy se vyznává udržitelnost jako ten nejdůležitější 
faktor v řízení veškeré lidské činnosti – politické, sociální a ekonomické. 
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V modulu č. 6 se každá sekce skládá ze čtyř částí: 

Téma 

První část vám umožní 

soustředit se na 

problematiku za 

pomoci analýzy 

klíčových slov a 

krátkého vysvětlujícího 

textu. 

Podrobně 

Ve druhé části 

prozkoumáte 

problematiku hlouběji 

za pomoci rad, námětů 

a odkazů na články ke 

studiu. 

Odkazy 

Třetí část vám nabídne 

videa, různé výpovědi, 

knihy, obrázky apod., 

kdy můžete dále 

prozkoumat internet. 

Na konci jednotlivých sekcí najdete výběr známých i méně 

známých citátů na dané téma. Výzva k dalšímu rozvoji. 

Poznámka: V tomto dokumentu se nachází množství piktogramů, které pochází z webové stránky „The Noun project". Je to 

stránka, kde se shromažďují a katalogizují symboly, které vytvořili a nahráli grafičtí designéři z celého světa. Původně měla  

stránka sloužit designérům a architektům, ale škála uživatelů zahrnuje také lidi s různým postižením, kterým mnohdy pomáhá 

vizuální nebo grafický jazyk. 

Test 

Čtvrtá část je 

procvičovací, 

můžete se 

vyzkoušet a ověříte 

si, co jste se naučili. 

Většinu cvičení 

můžete dělat 

sami, povede vás 

piktogram. 

Některá cvičení 

jsou skupinová,               

i zde vás povede 

piktogram. 
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Sekce 2 

 Udržitelný rozvoj 

Sekce 3  

Řádná správa 

Téma Podrobně 

Sekce1 

Etické hodnoty 

Úvod 

Struktura modulu 

Odkazy 

Inspirace 

Praktická cvičení 

WISED – Podpora žen v sociálním podnikání – Modul č.6 - Etické hodnoty a udržitelný rozvoj 



Část 1 

Etické hodnoty 

• Pochopit význam a původ slova  „etika“ 

• Pochopit důvody pro zavedení modelu podnikové etiky  

• Porozumět tomu, jak vytvořit etický program   

• Zohlednit  interní organizaci a  vědět, jak do procesu zapojit 

zaměstnance / partnery C
ÍL

E
 

Oddíl 1 - Etické hodnoty a původ slova „etika“ str.12 

Odkazy str.13 

 

Oddíl 2 – Důvody pro zavedení modelu podnikové etiky str.14 

Odkazy str.16 

 

Oddíl 3 – Když se objeví etický problém 

Odkazy str.19 

 

Oddíl 4 – Interní organizace a zapojení zaměstnanců / partnerů str. 20 

Odkazy str. 23 

 

Praktická cvičení str. 24 

Inspirace str. 29 
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Část 1 - Oddíl 1 – Etické hodnoty a původ slova „etika“  

Co znamená pojem 

„etika“ a co jsou 

etické hodnoty? 

Klíčové slovo: 

Etika 
Slovo „etika” pochází z řeckých 

slov ethikà, ethos, což znamená 

„charakter nebo zvyk či soubor 

zásad  morálního chování 

(mravů), které jsou široce 

akceptovány.”  Pojem etika  

také zahrnuje to, co je 

spravedlivé, férové a dobré 

chování, tudíž i schopnost  

člověka volit mezi správnými a 

špatnými činy. 

 

Etické hodnoty určují způsob, jakým se má podnikat – co je přijatelné, žádoucí a 

odpovědné chování, nad rámec dodržování zákonů a předpisů. Slova běžně 

popisující etické hodnoty jsou: odpovědnost, poctivost, čestnost, respekt, důvěra, 

otevřenost, férovost a transparentnost. Organizace mohou rovněž klást důraz na 

soubor podnikatelských hodnot, jako je kvalita, ziskovost, efektivita, spolehlivost a 

zákaznický servis. 

12 

Zdroj piktogramu: Noun Project 
autor: monkik 
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https://www.youtube.com/watch?v=EK1ak9lXLo8&t=

22s 

V tomto opakovacím videu úrovně A je představena 

a blíže popsána koncepce etiky v podnikání: 

V tomto videu z Amsterdamské univerzity je 

vysvětlen rozdíl  mezi etikou a morálkou: 

https://www.youtube.com/watch?v=WxVTaguBt5A 

Etika v každodenním životě: 

https://www.youtube.com/watch?v=zPsoFhUDLuU 

Chovat se eticky znamená dělat 

to, co je morálně správné. Je 

třeba vyzdvihnout rozdíl mezi 

etikou a zákony. Firemní kultura 

a systém řízení určují, jaká bude 

etika dané firmy. Zde nabízíme 

pohled na jedny z nejetičtějších 

firem na světě.  

Jak etika, tak morálka se zabývají tím,                   

co je a co není správné.  

Přesto se nejedná o tytéž věci. Účelem 

správného etického chování je objektivita, 

transparentnost a spolehlivost . 

Když budete stát před obtížným rozhodnutím, jak zjistíte, co dělat? Jaká vodítka nebo 

příklady použijete ve svém rozhodování a co se stane, když bude existovat více 

možností, jak správně postupovat? Toto video vám nabízí několik jednoduchých rad, 

co dělat, když vás čeká nesnadná volba mezi správným a nesprávným. 

Co znamená etika? 

Stejná otázka: 

Různé odpovědi: 

WISED – Podpora žen v sociálním podnikání- Modul č.6 - Etické hodnoty a udržitelný rozvoj 

WISED – PODPORA ŽEN V ROZVOJI SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ 

Na této stránce najdete naše oblíbená videa, příběhy, knihy, články nebo obrázky, 

které bychom vám rádi doporučili k prostudování. Zdroje jsou v anglickém jazyce. 

https://www.youtube.com/watch?v=EK1ak9lXLo8&t=22s
https://www.youtube.com/watch?v=EK1ak9lXLo8&t=22s
https://www.youtube.com/watch?v=WxVTaguBt5A
https://www.youtube.com/watch?v=zPsoFhUDLuU
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Jak je pojem 

„etika“ vnímán                   

v podnikatelské 

sféře a v prostředí 

sociálních 

podniků? 

Část 1 – Oddíl 2 - Důvody pro zavedení modelu podnikové etiky   

Klíčové slovo: 

Etika v podnikatelské sféře  
 

V podnikatelské sféře je etika vnímána jako 

zvláštní studie morálky – toho, co je a co není 

správné.  

V sociálních podnicích je pojem etika vnímán 

jako soubor  standardních morálních hodnot, 

podle kterých se přijímají pracovní rozhodnutí 

a podnikají opatření. 

Etické hodnoty v sociálních podnicích jsou založeny na principech poctivosti 

(bezúhonnosti) a legitimity, se zaměřením na problémy zainteresovaných osob. V 

podnikatelské sféře jsou etické hodnoty široce diskutované téma, protože existuje 

názor, že etika a férovost jsou ve světě byznysu neakceptovatelné.  

Navzdory tomu se pozornost každého sociálního podniku zaměřuje právě na 

etické hodnoty, protože podniky a firmy jsou ovlivňovány lidskou činností. 

Zavedení etického kodexu posílí výsledky takové organizace díky tomu, že jejich 

zaměstnanci budou etická pravidla považovat za důležitá, včetně společenské 

odpovědnosti. 

Uplatňování etických hodnot zajistí spokojenost zákazníků                                               

a zainteresovaných stran. Etickým kodexem bude sociální podnik demonstrovat 

svůj závazek férového jednání a loajality. Podnik navíc získá pozitivní image u 

veřejnosti a pověst důvěryhodné organizace, což zvýší jeho spolehlivost a podnítí 

investice ostatních podniků či investorů z řad jednotlivců.  

Důvěryhodnost a prospěšná image podniku ovlivní jeho zisky – panuje 

všeobecný názor, že čím pozitivněji je určitý podnik vnímán, tím více klientů je 

ochotno u něj kupovat či investovat. Tím pádem jsou podniky motivovány k tomu, 

aby prosazovaly a udržovaly zásady etického jednání, protože to má příznivý 

dopad na jejich zisk. 
 

WISED – Podpora žen v sociálním podnikání- Modul č.6 - Etické hodnoty a udržitelný rozvoj 
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Po vysvětlení důvodů, proč zavést etický kodex, následuje vysvětlení, jak to lze 

udělat a jak takový kodex vytvořit. 

Etický kodex lze v sociálním podniku zavést dvěma způsoby: umožnit organizaci, 

aby si zavedla kodex sama, nebo prostřednictvím dohledového oddělení 

zřizovaného státem. 

V případě první možnosti to je sám sociální podnik, který musí zavést etický kodex 

a také monitorovat jeho dodržování. Manažeři mohou sestavit školicí programy pro 

zaměstnance zaměřené na etiku, které budou probíhat dvakrát do roka a měly by 

být pod stálým dohledem, aby se zajistilo, že každý zaměstnanec byl řádně 

proškolen a že etický kodex je v daném podniku kompletně zaveden. To povede 

také ke zlepšení týmové práce, protože organizace jsou založeny na týmech. 

Další možnost, jak zavést v podniku etický kodex, je zřídit monitorovací (dohledové) 

oddělení. O to se postará vláda příslušné země, která také bude odpovídat za 

dohled nad zaváděním etického kodexu. Tímto způsobem státní oddělení zajistí, 

aby zájem organizace na zvyšování zisku nevedl k obcházení etického kodexu a 
aby daný podnik jednal férově a v duchu svých etických zásad. 
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Zdroj piktogramu: Noun Project 
autor: monkik 
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Přejme vám dobrou zábavu u této epizody seriálu Kancl  (v orig. The Office) o podnikové 

etice: https://www.youtube.com/watch?v=V1Xk_w9PHyE 

Podniková etika podaná 

prostřednictvím filmu: 

Monsters Inc.  
https://www.youtube.com/wa
tch?v=CUCSK1QFwts 

Jak se utváří etická firemní kultura: 

Brooke Deterline z TEDxPresidio 
https://www.youtube.com/watch?v=w
zicXbnmllc&t=49s 
 

„Etika je někdy věcí 

subjektivního názoru: co já 

mohu označit za neférové, 

může někdo jiný nazvat „hrou 

s cílem vyhrát.“ Konkurence v 

byznysu vede většinu firem k 

balancování na hranici 

přijatelnosti a mnohé k jejímu 

překročení. Některé notoricky 

známé případy jsou celkem 

černobílé, ale většina tak 

jednoznačná není.“ 

Z pozice korporátní ředitelky pro 

projekt Heroic Imagination (HIP), 

Brooke pomáhá představenstvu, 

výkonným ředitelům a týmům na 

všech organizačních úrovních získat 

dovednost jednat v náročných 

situacích odvážně a s důvtipem. 

Takto se posiluje kredibilita a férový 

přístup vedení, buduje se vzájemná 

důvěra a spolupráce a snižují rizika. 

Zaměstnanci „kanclu“ se opět setkávají při zajímavé diskusi  na téma podnikové etiky… 

Příležitost podnikové etiky? 

Stejná otázka: 

Různé odpovědi: 

WISED – Podpora žen v sociálním podnikání- Modul č.6 - Etické hodnoty a udržitelný rozvoj 
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Na této stránce najdete naše oblíbená videa, příběhy, knihy, články nebo obrázky, 

které bychom vám rádi doporučili k prostudování. Zdroje jsou v anglickém jazyce. 

https://www.youtube.com/watch?v=V1Xk_w9PHyE
https://www.youtube.com/watch?v=V1Xk_w9PHyE
https://www.youtube.com/watch?v=V1Xk_w9PHyE
https://www.youtube.com/watch?v=V1Xk_w9PHyE
https://www.youtube.com/watch?v=V1Xk_w9PHyE
https://www.youtube.com/watch?v=V1Xk_w9PHyE
https://www.youtube.com/watch?v=V1Xk_w9PHyE
https://www.youtube.com/watch?v=V1Xk_w9PHyE
https://www.youtube.com/watch?v=V1Xk_w9PHyE
https://www.youtube.com/watch?v=V1Xk_w9PHyE
https://www.youtube.com/watch?v=V1Xk_w9PHyE
https://www.youtube.com/watch?v=CUCSK1QFwts
https://www.youtube.com/watch?v=CUCSK1QFwts
https://www.youtube.com/watch?v=wzicXbnmllc&t=49s
https://www.youtube.com/watch?v=wzicXbnmllc&t=49s


 
 

Je čas  začít 

plánovat !!!! 

: 
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Část 1 - Oddíl 3 – Když se objeví etický problém…  

Po vysvětlení důvodů, proč by měly sociální podniky zavést etický kodex a jaký 

přínos může tento kodex pro podnik mít, je důležité se zaměřit na to, jak vytvořit 

etický program. 

Pro zpracování etického kodexu je především třeba, aby si podnik transparentním 

způsobem stanovil soubor hodnot. 

Pokud bude jednání podniku jasně a stručně definováno, etický kodex bude 

efektivnější a závazek zaměstnanců ho dodržovat bude silnější. 

V dalším kroku je třeba zapojit vedoucí pracovníky, ostatní zaměstnance, 

zainteresované osoby a klienty do tvorby a zavádění etického kodexu (tím, že budou 

dále šířit hodnoty, které podnik vyznává).  

Na začátku si podnik naplánuje etické hodnoty s tím, že nadefinuje své cíle a ujistí 

se, že díky etickému kodexu bude těchto cílů dosaženo. 

V následujícím kroku se politika etického jednání posílí tím, že nebude dovoleno / 

akceptováno neetické chování, jako například zneužití vlivu či korupce ze strany 

manažerů, řadových zaměstnanců nebo osob zainteresovaných v daném sociálním 

podniku.  

 

Zdroj piktogramu: Noun Project 
autor: Alice Design 

Klíčové slovo: 

Etický problém 
Jedná se o situaci, kdy jednotlivec nebo celá organizace 

musí volit mezi alternativami, které je třeba vyhodnotit 

jako správné (etické), nebo nesprávné (neetické). 
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http://learnersdictionary.com/definition/barrier


Podrobně… 

 

Sociální podnik je definován jako podnik, který má specifické sociální cíle sloužící 

jeho primárnímu účelu. Sociální podniky se snaží maximalizovat zisk a současně 

maximalizovat přínos pro společnost a životní prostředí. Jejich zisky jsou 

používány zejména k financování sociálních programů. Součástí uplatňování 

etického kodexu se v rostoucí míře stává management etických hodnot, protože 

zahrnuje základní lidské hodnoty, které mohou, ale nemusí být stejné pro všechny. 

Proto je velmi důležité vytvořit modelový rámec, kterým se musí řídit každý člen 

týmu, aby se mohla začít naplňovat koncepce efektivní týmové práce, aby nebyl 

nikdo vynechán (inkluzivní přístup) a každému ze zúčastněných se dostalo 

spravedlivého a férového zacházení.  

Podporou školení, podnikových porad, plánů a aktivit pro zaměstnance zvyšuje 

podnik své šance na kompletní zavedení etického kodexu do praxe. Takto budou 

zaměstnanci obeznámeni s etickým kodexem, což je nezbytnou podmínkou 

úspěchu sociálního podniku. 

Následně by měl sociální podnik zavést plán odpovědností zahrnující všechny 

zúčastněné osoby v podniku.  

Každá z nich bude odpovídat za to, že v podniku budou dodržována pravidla 

etického jednání a sankcionován každý, kdo se jimi nebude řídit. Každý musí nést 

odpovědnost za pověst podniku a přispívat k jejímu zlepšování. 

Doplnění na závěr: Pro zajištění efektivity etického kodexu mohou podniky využít 

vzorové šablony (formuláře) k zapojení zaměstnanců a vedoucích pracovníků. 

Povědomí o etickém kodexu lze snadněji šířit pomocí příkladů. 
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Zdroj piktogramu: Noun Project 
autor: Phonlaphat Thongsriphong 
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Co je etický kodex? 

https://www.youtube.com/watch?v=HQcHR8-6IEA 

Případová studie na téma etiky: „Byla to jen chyba z nedbalosti.“ 

https://www.youtube.com/watch?v=ZwFyASop8nc&t=7s 

Příklad etického dilematu z Grey’s Anatomy: 

https://www.youtube.com/watch?v=2D-K2twZwr8 

Všechno začíná etickým kodexem. Poraďte se s vašimi manažery a ostatními 

zaměstnanci a následně vytvořte dokument, který bude odrážet závazek firemního 

vedení řídit se hodnotami jako udržitelnost, respekt, tolerance, rovnost mužů a žen                     

a především transparentnost . 

Návrh finančního ředitele řešit určitý problém se setkal s 

tuhým odporem uvnitř firmy. Bude schopen zvládnout 

nastalou situaci etickým způsobem? Odpověď najdete ve 

videu. 

Co je etický kodex? 

Stejná otázka: 

Různé odpovědi: 

WISED – Podpora žen v sociálním podnikání- Modul č.6 - Etické hodnoty a udržitelný rozvoj 
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Na této stránce najdete naše oblíbená videa, příběhy, knihy, články nebo obrázky, 

které bychom vám rádi doporučili k prostudování. Zdroje jsou v anglickém jazyce. 

https://www.youtube.com/watch?v=HQcHR8-6IEA
https://www.youtube.com/watch?v=HQcHR8-6IEA
https://www.youtube.com/watch?v=HQcHR8-6IEA
https://www.youtube.com/watch?v=ZwFyASop8nc&t=7s
https://www.youtube.com/watch?v=2D-K2twZwr8
https://www.youtube.com/watch?v=2D-K2twZwr8
https://www.youtube.com/watch?v=2D-K2twZwr8


 
 

Pro dosažení co nejlepších výsledků je třeba, aby se lidé aktivně zapojili do procesu 

školení a změn prostřednictvím šíření principů etického kodexu na všech úrovních 

podniku a rovněž u dodavatelů a partnerů spolupracujících na komunikačních 

aktivitách. Z tohoto důvodu je etický kodex obvykle rozeslán emailem všem 

zúčastněným, zveřejněn na firemních internetových stránkách a propagován na 

virtuálních komunikačních webech, které podnik provozuje. 

Řada podniků si obvykle vybere formu online školení, nejen kvůli nákladům, ale také 

proto, že online školení se lépe hodí pro diseminační a informační iniciativy podniku. 

Například se předpokládá, že po absolvování kurzu musí jeho účastníci být silně 

motivováni k dodržování nových pravidel chování. V některých případech může tato 

změna představovat určité narušení jejich každodenního života. 

Proto je potřeba emocionálního zapojení do procesu změn, tak aby každý chápal, že 

otázka chování a zavedení pravidel v této oblasti je pro podnik zásadní. 

V první části kurzu bude představen současný scénář na úrovni sociální, 

ekonomické a strategické. Podnik tak sdílí svou vizi a cíle etického kodexu                      

s uživateli.  

V této fázi školení je důležité hovořit přímočaře a srozumitelně vysvětlovat důvody 

zavádění etického kodexu. 
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Část 1 - Oddíl 4 – Interní organizace a zapojení zaměstnanců / partnerů 

Jak zavést etickou 

odpovědnost                      

ve vztahu 

zaměstnavatel - 

zaměstnanec 

Klíčové slovo: Etický kodex 
 

Přijetí etického kodexu je často součástí  

obecné orientace podniku na tzv.  

společenskou odpovědnost:  

Jedná se o firemní model seberegulace,  

který podniku pomáhá být společensky  

odpovědným. Díky tomuto přístupu si  

podniky mohou být vědomy dopadů, které 

má jejich činnost na všechny stránky  

společnosti: ekonomické, sociální  
a environmentální.  

WISED – Podpora žen v sociálním podnikání- Modul č.6 - Etické hodnoty a udržitelný rozvoj 
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Je zajímavé, že často se v rámci této první části pouští účastníkům video, na 

kterém generální ředitel či jiná významná osoba představuje podnikovou vizi 

všem. 

Následně je třeba seznámit účastníky s klíčovými slovy daného etického kodexu, 

která odkazují na principy obecného chování. Podle daného odvětví a velikosti 

podniku může mít tento vzdělávací úsek různě velký rozsah. 

Například nadnárodní společnosti mají obvykle celou řadu principů, které je třeba 

představit ostatním. A v jiných případech stačí sdílet jen několik jednoduchých 

principů obecného chování. Je důležité vyzdvihnout, že tyto principy ovlivňují 

každého, kdo ve firmě či s firmou spolupracuje: zaměstnance, spolupracovníky, 

dodavatele a konzultanty.  

V organizacích se navíc zavádí systém dohledu nad uplatňováním etického 

kodexu, což současně napomáhá lepšímu porozumění uvedeným principům. 

Pokud jde o povinnosti zaměstnanců, odvíjejí se téměř přirozeně od sdílené 

těchto principů. Nicméně je také důležité vytvořit reálné případy, na které lze tyto 

povinnosti prakticky aplikovat. V této fázi začíná být kurz velmi interaktivní, 

protože je nezbytné ověřit si, zda účastníci správně pochopili předané informace.  

Vytvořte interaktivní případové studie, kdy je čtenáři popsána nějaká situace a 

následně je dotázán, jak by jednal nebo jak by měl jednat a nakonec je mu 

poskytnuta zpětná vazba k jeho odpovědi, jejímž cílem je doplnit čtenáři 

vědomosti.  
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Tato část kurzu bude upravena podle jednotlivých spolupracujících stran a bude 

mít různou relevanci. 

V každém případě je dobré používat logické rozdělení na menší části, aby si 

uživatelé dané téma lépe zapamatovali. Ze všeho nejdříve je třeba jednotlivé 

povinnosti rozdělit do souvisejících kategorií a pokusit se probrat každou skupinu 

povinností jako celek. Chování, které se skládá z mnoha prvků, je vlastně 

komplexní stránkou daného jedince, a proto u něj může vyvolat vnitřní rozpor mezi 

jednotlivými pravidly. 

V této fázi školicího procesu se očekává, že všichni, kdo si jsou  vědomi svých 

povinností, a všichni účastníci sdílející podnikovou vizi budou připraveni osvojit si 

interní postupy, odrážející předaný model.  

Následně je třeba účastníkům vysvětlit, co mají dělat  v situacích, kdy jsou 

porušovány principy etického kodexu, a hlavně na koho se mají v takových 

situacích obrátit.  

Poslední část kurzu bude věnována diskusi, ve které dostanou prostor všichni 

účastníci. 

Na závěr je třeba zdůraznit skutečnost, že etické kodexy jsou něčím, co se 

neustále vyvíjí, a je tedy nutné je pravidelně aktualizovat. Na druhou stranu je 

potřeba vyzdvihnout i to, že se do nich promítají požadavky pocházející ze 

samotné firmy. Ze všech výše uvedených důvodů by měli být účastníci vybídnuti k 

tomu, aby si sami aktualizovali etická pravidla, a tím přispívali ke kýženým 

změnám.    
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Zdroj piktogramu: Noun Project 
autor: ArmOkay 
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Etický kodex a Pravidla chování pro zaměstnance: 

https://www.youtube.com/watch?v=-gRLHf6ZBM4 

Důležitost Pravidel chování: 

https://www.youtube.com/watch?v=C4si6n36n30 

Důležitost podnikové etiky a společenské odpovědnosti  - pro studenty obchodu a podnikání:   

https://www.youtube.com/watch?v=Lfou__zWvXQ 

Etický kodex a Pravidla chování hrají v podnicích důležitou úlohu. Jsou to směrnice 

určující charakter firmy a její očekávání. V kurzu Etický kodex a Pravidla chování 

pro zaměstnance se dozvíte, co je obsahem obou částí, v čem se liší, a jak zajistit 

odpovědnost u sebe i u ostatních zaměstnanců. 

Pravidla chování nepředstavují jen soubor jednotlivých 

pravidel. Je to dokument popisující hodnoty a principy, 

který by měl zaměstnancům nejen udávat konkrétní 

směr v nejistých situacích, ale měl by být zároveň 

jasným a jednoznačným morálním stanoviskem dané 

organizace a vyjádřením toho, co je a co není správné. 

Zde je uvedeno několik případů neetických firemních praktik, které měly negativní 

dopad na životy a práva ostatních lidí. Jako řešení jsou zde představeny klíčové 

elementy, pomocí kterých lze zavést efektivní etický kodex ve velkých firmách. 

Proč je podniková etika tak důležitá? 

Stejná otázka: 

Různé odpovědi: 

WISED – Podpora žen v sociálním podnikání- Modul č.6 - Etické hodnoty a udržitelný rozvoj 

WISED – PODPORA ŽEN V ROZVOJI SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ 

Na této stránce najdete naše oblíbená videa, příběhy, knihy, články nebo obrázky, 

které bychom vám rádi doporučili k prostudování. Zdroje jsou v anglickém jazyce. 

https://www.youtube.com/watch?v=-gRLHf6ZBM4
https://www.youtube.com/watch?v=-gRLHf6ZBM4
https://www.youtube.com/watch?v=-gRLHf6ZBM4
https://www.youtube.com/watch?v=C4si6n36n30
https://www.youtube.com/watch?v=Lfou__zWvXQ
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  Sekce        1 

Praktická cvičení 

WISED – Podpora žen v sociálním podnikání- Modul č.6 - Etické hodnoty a udržitelný rozvoj 
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   Sekce        1 

Co jsou etické hodnoty? 

Zde je několik slov popisujících etické hodnoty, se kterými jste se seznámili v rámci 

prvního tématu této sekce. 

Úkol: Podtrhněte jen ty, na které kladou  organizace specifický důraz. 

Férovost 

Ziskovost 

Transparentnost 

Poctivost 

Odpovědnost 

Čestnost 
Otevřenost 

Důvěra 

Respekt 

Kvalita 

Efektivita 

Zákaznický servis 

Spolehlivost 

WISED – Podpora žen v sociálním podnikání- Modul č.6 - Etické hodnoty a udržitelný rozvoj 

Cvičení 
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   Sekce        1 

Etické kodexy jsou něčím, co se neustále vyvíjí, a je tedy 

nutné je pravidelně aktualizovat. Na druhou stranu je 

potřeba vyzdvihnout i to, že se do nich promítají 

požadavky vycházející firmy samotné.  

 

 Ano 

 Ne 

 

 

Etický kodex lze v sociálním podniku zavést jen 

prostřednictvím dohledového oddělení zřizovaného 

státem. 

 

 Ano 

 Ne 

 

 
 

Jsou následující tvrzení pravdivá? 

WISED – Podpora žen v sociálním podnikání- Modul č.6 - Etické hodnoty a udržitelný rozvoj 

Cvičení 
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   Sekce        1 

 

Je třeba zapojit vedoucí pracovníky, ostatní 

zaměstnance, zainteresované osoby a klienty do 

tvorby a zavádění etického kodexu (tím, že budou 

dále šířit hodnoty, které podnik vyznává).  

 

Pro zajištění efektivity etického kodexu mohou 

podniky využít vzorové šablony (formuláře)                   

k zapojení zaměstnanců a vedoucích pracovníků. 

Povědomí o etickém kodexu lze snadněji šířit 

pomocí příkladů. 

 

 

Politika etického jednání se posílí tím, že nebude 

dovoleno / akceptováno neetické chování, jako 

například zneužití vlivu či korupce ze strany 

manažerů, řadových zaměstnanců nebo osob 

zainteresovaných v daném sociálním podniku.  

  

 

Podnik si musí transparentním způsobem stanovit 

soubor hodnot. Pokud bude jednání podniku jasně 

a stručně definováno, etický kodex bude 

efektivnější a závazek zaměstnanců ho dodržovat 

bude silnější. 

 
 

Seřaďte následující odstavce do správného pořadí: 

1 - 2 - 3 - 4 

WISED – Podpora žen v sociálním podnikání- Modul č.6 - Etické hodnoty a udržitelný rozvoj 

Cvičení 
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   Sekce        1 

Etika v podnikatelské sféře… 

 

 V podnikatelské sféře je etika vnímána jako 

specializovaná studie morálky, toho co je a co není 

správné. V sociálních podnicích je pojem etika 

vnímán jako soubor  standardních morálních hodnot, 

podle kterých se přijímají pracovní rozhodnutí a 

podnikají opatření. 

 

 V podnikatelské sféře je etika vnímána jako 

specializovaná studie morálky – toho co je a co není 

správné. I když v sociálních podnicích není pojem 

etika vnímán jako soubor standardních morálních 

hodnot, podle kterých se přijímají pracovní 

rozhodnutí a podnikají opatření. 

 
 

Vyberte správnou odpověď: 

WISED – Podpora žen v sociálním podnikání- Modul č.6 - Etické hodnoty a udržitelný rozvoj 

Cvičení 
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  WISED – INSPIRACE 

„Úspěch závisí na zaměstnancích. Pro mne osobně je velice 

důležité znát své zaměstnance a být s nimi v kontaktu.“  
(Divine Ndhlukula, zakladatelka a generální ředitelka DDNS Security Operations 

Ltd) 

„Nesnažte se zvládnout všechno sami, snažte se spojit s 

ostatními lidmi a zdroji. Mít tuto disciplínu a vytrvalost je 

skutečně důležité.“  
(Chieu Cao, spoluzakladatel  Perkboxu) 

„Etika a rovnost a principy spravedlivého zacházení se nemění 

jako listy v kalendáři.“ 
(D.H. Lawrence) 

„Řádná správa (governance) vyžaduje, abychom usilovali o 

společnou řeč. A to není nic snadného”. 
(Pete Hoekstra) 

„Potřebujeme nadčasové principy, podle kterých budeme řídit 

naši organizaci a budovat svou kariéru. Potřebujeme vysoký 

standard – etiku excelentnosti.“  
(Price Pritchett, americký podnikatel a spisovatel) 

„Etika je lidská činnost směřující k dosažení vnitřní dokonalosti 

sebe sama.“  
(Albert Schweitzer (1875 - 1965), filozof německo-francouzského původu, nositel 

Nobelovy ceny za mír (1952) 

WISED – Podpora žen v sociálním podnikání- Modul č.6 - Etické hodnoty a udržitelný rozvoj 



Část 2 

Udržitelný rozvoj 

Oddíl1 -  Udržitelný rozvoj str.31 

Odkazy str.34 

 

Oddíl 2 - Udržitelný rozvoj, cíle, fondy a vysvětlení toho, proč jsou cíle 
udržitelného rozvoje dobrým „byznysem“  str.35 

Podrobně str.38 

Odkazy str.40 

 

Oddíl 3 – Jak v podniku zavést cíle udržitelného rozvoje str.41 

Odkazy str.44 

 

Oddíl 4 – Příležitosti a příklady úspěšné realizace str.45 

Praktická cvičení  str.49 

Inspirace str.54 
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• Osvojit si koncepci udržitelného rozvoje 

• Pochopit, proč jsou cíle udržitelného rozvoje (SDG)                   

dobrým „byznysem“  

• Pochopit, jak tyto cíle zavést v podniku   

• Příklady úspěšné realizace 

WISED – Podpora žen v sociálním podnikání- Modul č.6 - Etické hodnoty a udržitelný rozvoj 



Udržitelnost znamená takový vývoj, při kterém jsou uspokojeny potřeby 

současnosti, aniž by tím byla ohrožena kapacita pro budoucí generace. Při tomto 

vývoji je garantována rovnováha mezi ekonomickým růstem, ochranou životního 

prostředí a sociální úrovní obyvatel. Vývoj komunity je udržitelný, jestliže se 

zlepšila kvalita života, nepřekračují se limity obnovitelnosti přírodních zdrojů, 

nezatěžuje se životní prostor a přírodní zdroje se nevyužívají nad limit jejich 

absorpční kapacity. 
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    Část 2 – Oddíl 1 – Udržitelný rozvoj 

Co je udržitelný 

rozvoj? 

Klíčové slovo: 

Udržitelný rozvoj 
 

Koncepce udržitelnosti, resp.  

„udržitelného rozvoje“ je jednou                 

ze základních koncepcí ekonomiky 

využívání přírodních zdrojů                         

a ochrany životního prostředí. 

Udržitelný rozvoj je podstatou 

dlouhodobé perspektivy přežití                      

a pokroku lidstva. Je rovněž 

nezbytnou podmínkou a konečným 

cílem efektivního organizování 

nejrůznějších činností člověka                     

na planetě Zemi. 

Pojem udržitelnosti není nový,                

jeho kořeny leží ve vědeckých 

pracích v oboru klasické ekonomie 

při raných pokusech o zodpovězení 

otázky, jaká je perspektiva 

společenského vývoje lidstva. Zdroj piktogramu : Noun pictures 

autor: Vectors Point, PK  

WISED – Podpora žen v sociálním podnikání- Modul č.6 - Etické hodnoty a udržitelný rozvoj 

WISED – PODPORA ŽEN V ROZVOJI SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ 



V historii ekonomiky existuje ne jedno, ale hned několik paradigmat vývoje: 

například tradiční rozvoj a udržitelný rozvoj. Tradiční rozvoj je takový druh 

rozvoje, který charakterizuje historii lidstva od počátků civilizace do dnešní doby. 

Příroda je v něm vnímána jako něco, co se má přeměňovat, resp. využívat ke 

zlepšení života lidí.  

Udržitelný rozvoj představuje nové paradigma rozvoje, které vzniklo ve 20.století 

ve snaze řešit nejpalčivější environmentální problémy světa, včetně ubývání 

přírodních zdrojů. To je cesta do budoucna, o jejíž prosazení je třeba usilovat. 

Proto se mezinárodní komunita v rostoucí míře snaží o uplatnění právě tohoto 

druhu rozvoje. 

Pro dosažení udržitelnosti podniku je třeba, aby do své činnosti integroval 

koncepci ochrany životního prostředí, ekonomického rozvoje a kvality života pro 

všechny lidi, nejen pro současné generace, ale i pro ty, co přijdou po nás. 

Existují tři základní aspekty udržitelného rozvoje: ekonomický (uspokojení 

základních potřeb), ekologický (ochrana a optimální využívání zdrojů) a rovný 

(spravedlivý) přístup (pozitivní dopad na komunitu / obyvatelstvo). Z tohoto 

důvodu je koncepce udržitelného rozvoje spojována s pravidlem tří „E“ (z 

anglických slov: Economics, Environment, Equity – ekonomika, životní prostředí, 

rovnost (spravedlnost)). 

Ekonomicky fungující rozvoj znamená dosažení ekonomického růstu a efektivity. 

Cíl udržitelného rozvoje by měl být založen na ekonomické efektivitě, 

společenském pokroku a odpovědnosti vůči životnímu prostředí. Princip 

environmentální udržitelnosti zajišťuje takový rozvoj, který je v souladu s 

požadavkem udržovat životaschopné environmentální procesy, biologickou 

diverzitu a biologické zdroje. 

Princip sociální a kulturní udržitelnosti zajišťuje takový rozvoj, který je v souladu s 

kulturními a tradičními hodnotami komunit a přispívá k posilování jejich identity.  
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Podniky, které přijaly a adekvátně zavedly princip společenské odpovědnosti, 
předpokládají, že tím získají hned několikerý přínos: podle výzkumu provedeného 
jednou z předních neziskových organizací v oblasti společensky odpovědného 
podnikání jsou nejvýznamnější důvody, proč se podniky hlásí ke společenské 
odpovědnosti, tyto: zvýšení prodeje a tržního podílu, posílení pozice uvnitř, 
zlepšení firemní pověsti a vlivu, posílení schopnosti přilákat, motivovat a udržet si 
zaměstnance, snížení provozních nákladů a zvýšení atraktivity pro investory a 
finanční analytiky. Koncepce rozvoje se tedy posunula, hodnocení podniku pouze 
z  ekonomického hlediska je dnes již minulostí.  

Od čistě ekonomického hlediska, kdy byl kladen důraz výhradně na materiální 
blahobyt, jsme se tedy posunuli do fáze, kdy je rozvoj posuzován také na základě 
celé řady společenských proměnných (vzdělání, zdraví, občanská a politická 
práva), které jsou v tomto procesu považovány za zásadní. 

Podniky zaměřující se komunitní aktivity jako například finanční podporu v oblasti 
spravedlivého přístupu, přínos pro společnost nebo pomoc těm nejzranitelnějším 
skupinám, mají přímý vliv na komunitu, ve které působí.  

Podniky přispívají ke zlepšování kvality života v konkrétní komunitě i v celé 
společnosti také svými aktivitami zaměřenými na ochranu životního prostředí a 
tzv. společenská odpovědnost firem a podniků je  považována za naprosto 
zásadní prvek udržitelnosti.  

Podniky mohou přispívat k dosažení udržitelného rozvoje tím, že budou řídit svůj 
ekonomický růst a konkurenceschopnost a současně zajistí ochranu životního 
prostředí a budou podporovat a realizovat společenskou odpovědnost. Z hlediska 
společenské odpovědnosti vede realizace udržitelného znamená přínos v 
podstatě pro všechny strany zainteresované v daném podniku, zákazníky, 
dodavatele, perspektivní zaměstnance (talenty), akcionáře a management.  
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Modul č.6 – Etické hodnoty a udržitelný rozvoj - WISED project 

Zdroj piktogramu: Noun Project 
autor: Vectorscall 
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WISED – WOMEN IN SOCIAL ENTERPRISE DEVELOPMENT 

https://www.youtube.com/watch?v=7V8oFI4GYMY 

Stručný úvod do problematiky udržitelného rozvoje 

a cílů udržitelného rozvoje (SDG) 

 

Jak proměnit svět v lepší místo k životu do roku 2030 

| Michael Green | TED Talks 

https://www.youtube.com/watch?v=o08ykAqLOxk 

Cíle udržitelného rozvoje: Skok do budoucnosti | 

Leen Zevenbergen | TEDxMaastricht 

https://www.youtube.com/watch?v=A7gZHzNQXBA 

Co je udržitelný rozvoj ? 

Můžeme v průběhu příštích 15 let vymýtit hlad a chudobu, zastavit klimatické změny               

a dosáhnout genderové rovnosti? Vlády jednotlivých zemí po celém světě se 

domnívají, že ano. Na setkání OSN v září 2015 si odsouhlasily nové globální cíle pro 

světový rozvoj do roku 2030. Expert na společenský pokrok Michael Green nás vybízí, 

abychom si představili, jak lze dosáhnout naplnění těchto cílů a vize lepšího světa. 

„Pojďme přiblížit cíle OSN lidem tím, že jim a stovkám miliónům drobných podniků 

dáme jednoduchý návod, jak dosáhnout pokroku. To je klíčem k řešení výzev pro 

budoucnost, které před námi stojí.”  L. Zevenbergen 

Co je udržitelný rozvoj? 

Stejná otázka 

Různé odpovědi: 

WISED – Podpora žen v sociálním podnikání- Modul č.6 - Etické hodnoty a udržitelný rozvoj 

WISED – PODPORA ŽEN V ROZVOJI SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ 

Na této stránce najdete naše oblíbená videa, příběhy, knihy, články nebo obrázky, 

které bychom vám rádi doporučili k prostudování. Zdroje jsou v anglickém jazyce. 

https://www.youtube.com/watch?v=7V8oFI4GYMY
https://www.youtube.com/watch?v=o08ykAqLOxk
https://www.youtube.com/watch?v=A7gZHzNQXBA


Cíle udržitelného rozvoje (SDG) jsou výsledkem rozsáhlých diskusí vedených mnoha 

zainteresovanými stranami a zahrnují celou řadu oblastí. Ve světě, který je stále 

těsněji propojený, komplexnější a plný převratných událostí, se podniky pohybují v 

neznámých vodách.  

Uprostřed této nejistoty se globální komunita spojila v celosvětové výzvě  k činu, 

kterou by se měly řídit všechny zúčastněné strany, byznys nevyjímaje – při budování 

udržitelnější, spravedlivé a inkluzivní společnosti. I když byly cíle udržitelného rozvoje 

(SDG) vytvořeny a schváleny vládami jednotlivých zemí, tvoří zároveň globální rámec 

pro měření toho, jak podniky přispívají k celospolečenskému rozvoji – neboli jak 

mohou „vyhrávat smysluplně“. 

Významné firmy se od samého začátku snaží integrovat udržitelnost do samotné 

podstaty své korporátní strategie, rozhodování a řízení. Cíle udržitelného rozvoje 

nám dávají novou perspektivu, ve které se celosvětové potřeby a ambice transformují 

do firemních řešení.  

Tato řešení umožní podnikům lépe řídit rizika, předvídat poptávku zákazníků, 

budovat si pozice na nových trzích, zajistit si přístup k nezbytným zdrojům a posilovat 

své dodavatelsko-odběratelské řetězce, a tím vším posouvat svět směrem k naplnění 

cílů udržitelného rozvoje. Tyto cíle jsou koncipovány jako přesvědčivý rámec pro 

prosazování tohoto trendu.  
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      Část 2 – Oddíl 2 –  Udržitelný rozvoj, cíle, fondy a vysvětlení, proč 
    jsou cíle udržitelného rozvoje dobrým „byznysem“ 
 
 

Zdroj piktogramu: Noun Project  

autor: Phonlaphat Thongsriphong 

Klíčové slovo: 

Cíle udržitelného rozvoje  
Z iniciativy OSN vzešlo 17 cílů, které jsou 

považovány za program  pro dosažení lepší a 

udržitelnější budoucnosti pro všechny. 

WISED – Podpora žen v sociálním podnikání- Modul č.6 - Etické hodnoty a udržitelný rozvoj 
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Tyto cíle mají na jediné úrovni potenciál nastartovat inovace, ekonomický růst a 

rozvoj, kdy lze na tržních příležitostech dosáhnout 12 bilionů USD ročně a vytvořit 

až 380 milionů nových pracovních míst do roku 2030.  

Vezměme si například téma posilování postavení žen. Aktuálně nám bude trvat 

202 let, než dosáhneme rovnosti mezi muži a ženami,  rozdíl mezi nimi se 

zvětšuje. Tato žalostná situace je promarněnou příležitostí.  

Ženy, jejich rodiny, místní komunity, ekonomika i svět na tom prodělají. Pokud by 

se posílilo postavení žen, mohlo by to přinést do roku 2025 k celosvětovému HDP 

až 28 bilionů USD.  

SDG Compass (Kompas cílů udržitelného rozvoje) je nástroj určený pro podniky a 

vytvořený díky společné snaze Globální reportovací iniciativy, Světové 

podnikatelské rady pro udržitelný rozvoj a iniciativy OSN pod názvem ‚Global 

Compact‘. Cílem je umožnit podnikům zaměřit se na zavedení strategie 

udržitelnosti v souladu s cíli udržitelného rozvoje (SDG). Konkrétně SDG Compass 

mapuje 57 stávajících podnikových nástrojů a jejich vztah k cílům udržitelného 

rozvoje a vznikl tak seznam více než 300 ukazatelů vytvořených institucemi jako 

Globální reportovací iniciativa (angl. GRI), Udržitelné účetnictví (angl. SASB), 

Mezinárodní organizace práce (angl. ILO), CDP, iniciativa OSN ‚Global Compact‘ a 

další s cílem umožnit sledovat a měřit výsledky u každého z SDG. Případné 

problémy s nedostatkem financí pro dosažení SDG lze řešit ‚odblokováním‘ 

ekonomických příležitostí. Pokud se například budeme zabývat klimatickými 

změnami, můžeme jen na nových (rozvojových) trzích odblokovat do roku 2030 

investiční příležitosti za  23 bilionů USD. 

Pro zavedení udržitelného rozvoje je nezbytné zaměřit se na různé dovednosti 

jako například: zohledňování potřeb jednotlivých zákazníků (Péče o zákazníky), 

zajištění kvalifikovaných zaměstnanců, příkladný leadership a firemní kultura 

(Vynikající zaměstnavatel) a nakonec se zaměřit na využívání přírodních zdrojů 

jakožto primární cíl (Ukázková ochrana životního prostředí). 
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Tento obchodní model, který cílí na zapojení zainteresovaných stran, má 

bezprostřední pozitivní dopad na konkurenceschopnost v oblasti ziskovosti. Při 

tomto modelu budou akcionáři více motivováni do podniku investovat, protože 

budou očekávat adekvátní dividendy a trvalé zvyšování hodnoty svých akcií.  

Proč jsou cíle udržitelného rozvoje dobré pro byznys? Protože pokud bude podnik 

dělat pokroky v oblasti udržitelných cílů (SDG), poplynou mu z toho výhody. Tyto 

cíle jsou tzv. cestovní mapou k podnikatelských příležitostí. Existuje řada 

přesvědčivých důvodů, proč by se měly podniky snažit o společenský dopad a 

zapojit se do plnění cílů udržitelného rozvoje. Kromě toho, že by měly vyslyšet 

volání veřejnosti po větší transparentnosti a odpovědnosti, jim může spojení 

smysluplnosti a zisku přinést jedinečnou konkurenční výhodu, kterou ocení 

náročný zákazník i investor. 

Pět specifických faktorů určujících, jaké finanční hodnoty bude dosaženo, je 

důvodem, proč podniky integrují společenský dopad a sladění s cíli SDG do své 

hlavní činnosti: 

Tvorba nové hodnoty díky vytváření nových příležitostí pro tržní diferenciaci a růst 

– tento ekonomický přínos byl vyčíslen na hodnotu minimálně 12 bilionů USD 

ročně do roku 2030. V naší globální ekonomice se vznik nové globální střední 

třídy, dramatické posuny v preferencích spotřebitelů směrem k „odpovědným“ 

produktům a hospodárné inovace podílejí na tvorbě nových trhů s potenciálem 

růstu. Kromě tohoto růstového potenciálu spojeného s rychle vznikající 

různorodou základnou zákazníků, dochází rovněž k dramatickému posunu ve 

spotřebitelských preferencích: spotřebitelé po celém světě mají jednoznačný 

názor, že obchodní firmy musí podnikat odpovědným způsobem, s ohledem na 

sociální a environmentální problematiku, a přivítali by v jejich nabídce více 

odpovědných produktů a služeb. 
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Cíle udržitelného rozvoje jsou vodítkem pro zpracování podnikových směrnic 

(zajištění tzv. oprávnění k podnikání) – firmy, jejichž činnost je v souladu s cíli 

udržitelného rozvoje a které dokážou jasně vysvětlit, jak jejich aktivity pomáhají 

vládám příslušných zemí dosahovat cílů udržitelného rozvoje, mají větší šanci 

získat si silnější oprávnění k podnikání a odlišit se od konkurence. Soulad s cíli 

SDG přináší firmám více možností při řízení rizik spojených s oprávněním k 

podnikání.  

Podniky, které si jasně uvědomují dynamiku prostředí, ve kterém působí, mohou 

zavést odpovídající strategie, které na ni budou reagovat. Silné vazby na místní 

komunitu, přízeň státních orgánů a respekt obyvatel mohou zmírnit politická a 

regulatorní rizika. Vlády jednotlivých zemí stále více poskytují jak pozitivní tak 

negativní stimuly a pobídky ve snaze podpořit domácí produkci a spotřebu, což 

může urychlit inkluzivní rozvoj podnikání. Stále více zemí po celém světě 

podporuje inkluzivní podniky pomocí celé řady postupů a vládních strategií (angl. 

policies).  

Získejte a udržte si talentované zaměstnance optimalizací vašich lidských zdrojů a 

obnovením důvěry – tím, že vaše činnost bude v souladu se společným jazykem a 

společným smyslem cílů udržitelného rozvoje (SDG), uspokojováním základních 

potřeb a ochranou lidských práv, dosáhnete jako podnik nové a lepší „společenské 

smlouvy“.  

Kromě tvorby nové hodnoty (tržeb) a růstu, je se zlepšením výkonnosti podniku 

stále více spojována i diverzita, které také zrychlují boj o talenty. Firmy nyní mezi 

sebou soutěží v globálním měřítku  o profesionály a technické experty, kterých je 

stále méně. 
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Na podniky se nyní pohlíží také jako na „občany“ (protože mají své místo ve 

společnosti a mají k ní své závazky) a toto je důležité kritérium na trhu s talenty. 

Tento vývoj vede k tomu, že firmy, které jsou společensky uvědomělejší, dokážou 

snadněji přilákat, získat a udržet si vynikající zaměstnance. 

Stále více se rozšiřuje názor – a také se proto objevují nové a nové důkazy – že 

lepší a různorodější základna talentů vede k lepším výsledkům. Zlepšete odolnost 

vašeho dodavatelsko-odběratelského řetězce posílením udržitelnosti a provozní 

efektivity – je třeba důkladně porozumět tomu, jak činnost vašeho podniku ovlivňuje 

ekonomiku, životní prostředí a sociální oblast v kontextu cílů SDG.  

Optimalizace dodavatelsko-odběratelských řetězců pro zvýšení jejich odolnosti 

může vést ke snížení transakčních nákladů a zvýšení provozní efektivity. Kromě 

vyšších tržeb díky růstu a novým příležitostem na trhu, vám může angažovanost v 

sociálních tématech také pomoci řídit náklady a optimalizovat efektivitu.  

 Například udržitelnost dodavatelsko-odběratelského řetězce se stále více považuje 

za zásadní prvek generující firemní/obchodní  hodnotu a současně smysluplně 

přispívající k pověsti podniku a jeho značek. 

V prostředí, kdy roste podíl dodavatelsko-odběratelských řetězců určovaných 

maloobchodem, hledají dodavatelé možnosti, jak se odlišit, nejen snížením 

nákladů, ale také zohledněním sociálních a environmentálních témat. 

Zpracujte Business Solutions (podniková řešení) – aplikujte cíle SDG na strategické 

úrovni. Tak zúročíte  potenciál podniku pro nalezení řešení, která vám zajistí větší 

úspěšnost a udržitelnost. Důležité je plánování směru vývoje podniku ke zlepšení 

pozitivních a omezení negativních dopadů jeho činnosti na cíle SDG. 

Komunikace – pravidelná a transparentní komunikace je důležitá  pro efektivní 

směřování k dosažení cílů SDG. 

WISED – Podpora žen v sociálním podnikání- Modul č.6 - Etické hodnoty a udržitelný rozvoj 

WISED – PODPORA ŽEN V ROZVOJI SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ 



40 

Byznys a Udržitelný rozvoj – mohou tyto oblasti „spolupracovat“? 

https://www.youtube.com/watch?v=Rht4d4GdYbM 
 

Proč je udržitelnost klíčová pro vzdělávání podnikatelů | 

Tiiram Sunderland | TEDxLondonBusinessSchool 

https://www.youtube.com/watch?v=AkmB8b6Bn3A 

Cíle udržitelného rozvoje a byznys 

https://www.youtube.com/watch?v=ivm191V50KE 

Pro získání 3,3 až 4,5 bilionů USD ročně na dosažení cílů udržitelného rozvoje (SDG) 

jsou klíčové soukromé investice. Nová zpráva OECD  se zaměřuje na to, jak zajistit, 

aby dobré skutky pro ostatní lidi a naši planetu byly také dobré pro byznys. 

V obhajobě toho, proč je udržitelnost ve 

vzdělávání budoucích podnikatelů výhrou pro 

všechny nastiňuje Tiiram, co to přinese 

studentům, obchodním školám a naší 

planetě. 

Světová podnikatelská rada pro udržitelný rozvoj (WBCSD) vydala příručku pro 

generální ředitele na téma Cíle udržitelného rozvoje (SDG) – je to nový zdroj informací, 

jehož smyslem je podnítit zapojení lídrů obchodních společností po celém světě do 

problematiky cílů udržitelného rozvoje. 

Proč je udržitelnost klíčová pro 

byznys? 

Stejná otázka: 

Různé odpovědi: 
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Na této stránce najdete naše oblíbená videa, příběhy, knihy, články nebo obrázky, 

které bychom vám rádi doporučili k prostudování. Zdroje jsou v anglickém jazyce. 

https://www.youtube.com/watch?v=Rht4d4GdYbM
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https://www.youtube.com/watch?v=ivm191V50KE


Podniky všech velikostí se mohou zúčastnit na tvorbě hodnot pro naplňování  

jednotlivých cílů tím, že změní směřování ekonomického rozvoje a dobu, která je 

potřebná k přispění k těmto cílům. Některé z možností lze realizovat začleněním 

odpovědnosti za problematiku udržitelného rozvoje a prověřené SDG do správy 

podniku. Tímto způsobem lze dosáhnout produktivity a snížení podnikových rizik. 

Je naprosto nezbytné stanovit si kombinované cíle, i když dopady nelze měřit 

finančními ukazateli. 
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      Část 2 – Oddíl 3 – Jak v podniku zavést cíle udržitelného rozvoje 

Klíčové slovo : 

Přechod k udržitelnosti 
 

Transformace směrem k životaschopnému 

světu je již dlouho globálním cílem. 

Neexistuje nic tak důležitého, jako je 

nezbytnost uvést do pohybu tyto 

fundamentální změny. Nacházíme se                        

v rozhodujícím okamžiku, kdy změna už 

není jen žádoucí, teď už je nutná. A právě 

proto, že potřeba změn je již kritická, nové 

výzvy vytvářejí mnoho nových příležitostí k 

inovacím a rozvoji. 

Zdroj piktogramu: Noun Project 

autor: Takao Umehara 
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Navíc lze zahájit komunikaci na úrovni určitého odvětví s cílem podpořit zajištění 

kapacit pro změny v daném odvětví. Pro přežití systému je ze všeho nejdříve 

třeba pochopit, jaké jsou cíle jednotlivých podniků. Malé a střední podniky a  

start-upy hrají obrovskou roli v dosahování cílů, zejména v Evropě, kde je podíl 

malých a středních firem největší na světě.  

Podle evropské komise tvoří malé a střední podniky 99% všech podniků v EU a 

připadá na ně 70% celkové zaměstnanosti.  

Evropa také rychle dohání Spojené státy a Asii, pokud jde o inovace, podnikání, 

podporu start-upů, z nichž mnohé přinášejí pozitivní přístup ke spolupráci, 

společné tvorbě, udržitelnosti a rovnosti. 

Začlení cílů udržitelného rozvoje do tvorby hodnoty přináší firmám řadu výhod. 

Zaprvé, mohou počítat s tržními příležitostmi, které vedou k novým formám 

poptávky na základě ekologicky šetrných řešení a technologií.  

Také se využívá tzv. positioning značek na trhu. Tento způsob podnikání má z 

následek pokročilejší systémy, lepší vztahy se zákazníky, pomáhá k dosažení  

provozní efektivity, zlepšení procesů, úspor zdrojů a nákladů a vytváří pozitivní 
pověst podniku, která zajišťuje jeho přežití. 
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Sustainable Development Solution Network (Síť řešení pro udržitelný rozvoj) je 

konzultantská společnost, která vytvořila Globální index cílů SDG a vyhodnotila 

jednotlivé země z hlediska jejich přispění k realizaci těchto cílů. Spolupráce                                          

v podnikatelském sektoru a partnerství při definování rozvojových politik a rámců je 

stále na velmi nízké úrovni.  

Cíle udržitelného rozvoje se týkají různých rozvojových oblastí, s vazbou na 

environmentální, sociální, ekonomická a institucionální témata. 

 

„Co měříme, má vliv na to, co děláme“: Statistické ukazatele mohou být nástrojem 

v různých rozhodovacích procesech – patří zde měření, monitoring a  analýza. 

To je přesně cílem toho, proč se musíme maximálně snažit, protože jen opravdové 

partnerství podnikatelského sektoru a státních institucí při realizaci cílů 

udržitelného rozvoje může vést k potřebným výsledkům.  

 

Zde je několik jednoduchých možností, jak mohou nové podniky integrovat cíle 

SDG do své strategie.  

Vyberte si ty cíle, které jsou pro vaši organizaci nejvíce relevantní: 

 

• Zlepšit informovanost o cílech  

• Prioritizovat zaměstnanecké příležitosti 

• Prozkoumat dodavatelsko-odběratelské řetězce  

• Posílit transparentnost 

• Investovat do zmírnění dopadů na klima  

• Zaměřit se na dlouhodobé cíle  
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WISED – WOMEN IN SOCIAL ENTERPRISE DEVELOPMENT 

Jaká je spojitost mezi byznysem a cíli trvale udržitelného rozvoje (SDG)? 

https://www.youtube.com/watch?v=sL4vLdj5fNQ 
 

Cíle udržitelného rozvoje a váš podnik 

https://www.youtube.com/watch?v=6aATrXZ0lhM&t=57s 

Píseň na téma cílů SDG: 

„Máme rádi SDG (cíle udržitelného rozvoje)” 

https://www.youtube.com/watch?v=ieRkqZ11rLg 

 

Soukromý sektor hrál dosud větší roli ve formování cílů udržitelného rozvoje, nyní se 

pozornost obrací na roli podniků v jejich realizaci a na to, jaký postoj k těmto cílům firmy 

zaujmou. Poslechněte si, co o tom říkají manažeři z firem jako Coca-Cola, GSK, Anglo 

American a FSG. 

UNDP a Global Initiatives se společně podílely na konání 

Fóra odpovědných firem 2016, kde byly prezentovány 

praktické možnosti, jak urychlit řešení pro dosažení 

udržitelnějšího světa a zároveň zvýšení růstu 

jednotlivých firem i celého odvětví. 

Jaká je spojitost mezi byznysem  

a cíli SDG? 

Stejná otázka: 

Různé odpovědi: 
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Na této stránce najdete naše oblíbená videa, příběhy, knihy, články nebo obrázky, 

které bychom vám rádi doporučili k prostudování. Zdroje jsou v anglickém jazyce. 

https://www.youtube.com/watch?v=sL4vLdj5fNQ
https://www.youtube.com/watch?v=6aATrXZ0lhM&t=57s
https://www.youtube.com/watch?v=ieRkqZ11rLg


V dnešní době se svět potýká s mnoha závažnými problémy, které mají dopad na 

lidstvo jako celek. Tyto problémy jsou vyvolány  klimatickými změnami, chudobou  

a různými nebezpečnými chorobami jako HIV/AIDS. OSN uspořádala několik 

globálních konferencí s cílem prodiskutovat problémy související s udržitelností a 

následně přijmout opatření. Naléhavá potřeba celosvětové spolupráce vyplývá z 

lepší informovanosti o problémech, kterým dnes naše společnost čelí a které jsou 

velmi složité a podléhají neustálým změnám. 

Protože jsou tyto problémy rozšířeny po celém světě, žádné množství výzkumných 

prací vyprodukovaných jen v jediné zemi nestačí k jejich řešení. 
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 Část 2 - Oddíl 4 – Příležitosti a příklady úspěšné realizace 
 

Zdroj piktogramu: Noun Project 

autor: Adrien Coquet 

Klíčové slovo :  

Příležitosti 
Časový úsek nebo soubor 

okolností, díky kterým je možné 

udržet nebo zlepšit svět. 
 

Klíčové slovo :  

Příklady úspěšné realizace 
Jde o příklady dobré praxe v oblasti 

prevence a preventivních opatření 

přijímaných s cílem vyřešit problémy s 
udržitelností. 
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„Udržitelné podnikání“ je spojením udržitelnosti a  podnikání. Přesněji řečeno, 

udržitelné podnikání zohledňuje témata týkající se environmentální a sociální 

udržitelnosti za použití systematizovaného byznysu. Například globální témata 

jsou zde přeměněna v příležitosti pro byznys díky inovacím zaměřeným na 

udržitelnost. 

Udržitelné podnikání lze tedy popsat jako podnikání a inovace usilující                 

o udržitelnost.   

Trh zaměřený na udržitelnost se rozvíjí v zemích, které jsou průmyslového 

charakteru, zatímco v rozvojových zemích téměř neexistuje.  

Tento trh by měl nabízet příležitosti pro ty, kteří je dovedou nejen  rozpoznat, ale 

také z nich těžit.  

Podle některých průzkumů vede integrování udržitelných strategií do 

strategických aktivit firmy k tvorbě hodnoty pro zainteresované strany                      

a uchování bohatství pro budoucí generace. 

Skutečnost, že mnozí podnikatelé se angažují zároveň v podnicích zaměřených 

na udržitelný rozvoj, znamená, že jsou zainteresováni na společenských 

změnách, a proto se snaží přijmout postupy pro řešení různých problémů ve 

společnosti, např. chudoby, znečišťování atd.  

Společenské změny zahrnují sociální procesy, kdy se hodnoty, postoje nebo 

společenské instituce, včetně podniků, modifikují ze sociálního hlediska. 

Například mnoho „sociálních“ podnikatelů se angažuje v neziskových 

organizacích. Příkladem je nezisková organizace s názvem Kiva. Jejím posláním 

je propojovat lidi prostřednictvím půjček, ve snaze zmírnit chudobu.  
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Zdroj piktogramu: Noun Project 

autor: Vectors Point 
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Jejím partnerem je místní organizace odpovědná za prověřování těch, co půjčují, 

a za asistenci při vyřizování půjček na jednotlivé projekty. Protože půjčky z Kiva 

nezahrnují žádné poplatky spojené s úroky, partneři „v terénu“ by mohli lokálním 

příjemcům půjček účtovat servisní poplatek nebo úrok.  

Obvykle jsou těmito partnery udržitelné podniky, školy, neziskovky a další 

instituce zaměřené na podporu místního rozvoje zajištěním přístupu k 

bezúročným kapitálovým zdrojům.  

Kiva  umožňuje půjčit si minimální částku 25 USD, s cílem podněcovat příležitosti 

po celém světě. Využívá přitom internet a celosvětovou síť mikrofinančních 

institucí. Od svého založení v roce 2005 tato organizace do procesu zapojila 

téměř šest set tisíc půjčujících po celém světě a poskytla půjčky v hodnotě více 

než 200 milionů USD mikropodnikům v šedesáti různých zemích. 

Dalším z nejlepších příkladů úspěšné realizace udržitelného rozvoje je příběh 

obce se 440 obyvateli: Viladamat ve španělském regionu Girona.  

Radní ve Viladamatu přišli s inovativním projektem zaměřeným na úsporu energií 

díky instalaci solárních panelů pro vlastní potřebu. Místní inženýrská firma SUNO 

spočítala, že k plné energetické soběstačnosti radnice by bylo třeba instalovat 12 

solárních fotovoltaických modulů, za 15000 EUR. 
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Radní si řekli, že projekt by mohl být úspěšnější, když do něj zapojí obyvatele 

Viladamatu. Vycházeli z toho, že pokud lidé pochopí smysl projektu, budou více 

motivováni do něj investovat, protože uvidí pozitivní dopad ve své vlastní obci. 

Navíc díky ECrowd!, což je platforma pro tzv. crowdlending (půjčující z řad 

veřejnosti) vytvořená speciálně pro kampaně zaměřené na dosažení pozitivního 

dopadu, v tomto případě na životní prostředí v obci, se obyvatelé Viladamatu mohli 

podílet na financování projektu od minimálního příspěvku 50 EUR až po 

maximálních 500 EUR. 

Za několik dní od zahájení kampaně získala obec celou potřebnou částku díky 

příspěvkům pouhých 22 místních obyvatel. Mohla tak nainstalovat fotovoltaické 

solární panely a dosáhnout snížení roční energetické spotřeby radnice o  20%.  

Kromě toho přinesla instalace fotovoltaických solárních panelů radnici úsporu až 

1000 EUR ročně a snížení emisí CO2 o 2,5 tuny ročně. 

Viladamat je první obcí ve Španělsku, která dokázala financovat solární instalaci 

pro vlastní potřebu pomocí crowdlendingové platformy, což je důkaz toho, že 

úspěšná realizace udržitelného rozvoje je možná! 
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  Sekce        2 

Praktická cvičení 
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  Sekce        2 

Co je udržitelný rozvoj? 

Na jaké dovednosti je třeba se zaměřit pro realizaci udržitelného rozvoje?  

Existují 3 relevantní dovednosti – pokuste se je napsat do následujících 

prázdných řádků.  

Nápovědou je jedno předvyplněné písmeno u každé z dovedností. 

- - Č -   -   - - - - - - - - - 

- - - - - - J - - -      - - - - - - - - - - - - -  

 - - - - - - - -    - CH - - - -   - - - - - - - - -   - - - - - - - - -    
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  Sekce        2 

Prodiskutujte ve skupinách následující otázky: 

 

1) Slyšeli jste před přečtením tohoto modulu někdy dříve 

výraz „udržitelný rozvoj“ použitý v podnikatelské sféře? 

Pokud ano, byly vaše znalosti správné? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Jaké jsou cíle udržitelného rozvoje (SDG)?                      

Které z nich jsou podle vás nejrelevantnější pro 

zavedené v ve firmách / podnicích? 
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  Sekce        2 

Je následující tvrzení pravdivé? 

 

 

 

Udržitelné podnikání zohledňuje témata týkající se 

environmentální a sociální udržitelnosti za použití 

systematizovaného byznysu.  

 

 Ano 

 Ne   
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  Sekce        2 

Je následující tvrzení pravdivé? 

 

 

 

 

Naléhavá potřeba celosvětové spolupráce vyplývá                        

z lepší informovanosti o problémech, kterým dnes naše 

společnost čelí a které jsou velmi složité a statické. 

 

 

 Ano 

 Ne 
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  WISED – INSPIRACE 

„Podniky postavené na zdrojích musí přispívat k udržitelnému 

rozvoji, jestli máme mít i nadále zajištěn přístup ke zdrojům”. 
(Cynthia Carroll, americká podnikatelka) 

„Udržitelný rozvoj je cesta do budoucnosti, kterou si přejeme pro 

všechny. Je rámcem pro dosažení ekonomického růstu, sociální 

spravedlnosti, ochrany životního prostředí a posílení řádné 

správy”. 
(Ban Ki-moon) 

„Udržitelný rozvoj vyžaduje důvtip člověka. Lidé jsou tím 

nejdůležitějším zdrojem ze všech”. 
(Dan Shechtman, vědec) 

„Potřebujeme ekonomický růst, to ano, ale růst nemusí vždy 

přinášet práci, takže rámec udržitelného rozvoje                                    

pro zaměstnanost musí zahrnovat strategii tvorby pracovních 

míst”. 
(Sharan Burrow, aktivistka) 

„Je možné, že se nikdy nedozvíte, jaké výsledky vaše činy 

přinesly, ale když nebudete dělat nic, nebudou žádné výsledky”. 
(Mahátma Gándhí) 

„Tím nejudržitelnějším způsobem je nic nevyrábět. Druhým 

nejudržitelnějším způsobem je vyrobit něco velmi užitečného                  

a vyřešit problém, který dosud nebyl vyřešen”.  
(Thomas Sigsgaard) 
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Oddíl 2 – Pět klíčových principů struktury pro řádnou správu str.58 

Podrobně str.60 
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Oddíl 4 - Řízení sociálních podniků prostřednictvím posilování 
lidských zdrojů str.63 

 

Oddíl 5 - Řízení sociálních podniků prostřednictvím tzv. 
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Část 3 

Řádná správa 

C
ÍL

E
 • Pochopit definici pojmu řádná správa 

• Porozumět pěti hlavním principům tzv. struktury                                        

pro řádnou správu                

• Uvědomit si důležitost jistoty zaměstnání  

• Řízení sociálních podniků prostřednictvím posilování lidských 

zdrojů  

• Řízení sociálních podniků prostřednictvím tzv. participačního 

managementu  
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Koncepce řádné správy má čtyři složky: oprávněnost, což znamená, že vlády mají 

souhlas těch, kterým vládnou, tedy že mají prostředky / mechanismy, jak udělit či 

neudělit souhlas, což lze nejpravděpodobněji garantovat v prostředí pluralitní 

demokracie s více politickými stranami.  

Jedním z klíčových prvků řádné správy je existence efektivních procesů zajištění 

odpovědnosti. Předpokladem je existence mechanismů zajišťujících, že vládní 

představitelé a političtí lídři ponesou odpovědnost za své činy a za čerpání 

veřejných prostředků. To vyžaduje „viditelný“ management, svobodu médií, 

schopnost (kompetenci) přijímat a realizovat příslušné postupy a další řídící 

dokumenty veřejné správy a poskytovat efektivní služby veřejnosti při současném 

respektování a ochraně lidských práv, což by mělo podporovat celý systém řádné 

správy.  

Lze namítnout, že řádná správa neznamená jen otevřenost / transparentnost a 

odpovědnost, ale také: 

• efektivní směřování k dosažení cílů organizace  

• kulturu důvěry, čestnosti a profesionality  

• odolnost organizace  
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     Část 3 – Oddíl 1 – Řádná správa 

Co znamená 

řádná správa? 

Klíčové slovo: 

Řádná správa (angl. Good 

Governance) 
 

Extrémní politickou definici tohoto výrazu          

lze najít u Britského ministerstva pro 

mezinárodní rozvoj (dříve Správa 

zahraničního rozvoje Spojeného království). 

Řádná správa v podstatě znamená realizaci 

efektivní a výkonné veřejné správy jakožto 

předpokladu pro získání potřebných financí. 

Zdroj piktogramu: Noun Project 
autor: Nithinan Tatah 
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Ti, kdo rozhodují na vládní úrovni, soukromý sektor a komunitní organizace jsou 

odpovědní veřejnosti i příslušným institucím. Forma této odpovědnosti se odvíjí od 

typu dané organizace.  

Odpovědnost v zásadě hraje velmi důležitou roli v aktivitách řádné správy, jako 

jedna z věcí, která zvyšuje důvěru veřejnosti ve fungování vlády. Koncepce 

odpovědnosti zahrnuje i skutečnost, že vládní představitelé / státní úředníci se 

nejen zodpovídají vyšším autoritám v institucionální hierarchii řízení, ale také 

široké veřejnosti, nevládním organizacím, masmédiím a mnoha dalším 

zainteresovaným subjektům. 

Používání pojmu řádná správa u mezinárodních organizací naznačuje změnu 

důrazu z ekonomického na politické řízení, s cílem ovlivnit politické výsledky. Tato 

orientace jasně ukazuje, že některé mezinárodní instituce mají pochybnosti o 

efektivitě předchozích doporučení. Například Světová banka tak vidí svou roli v 

podpoře států k tomu, aby „řídily méně, ale za to lépe“. Současně  se doporučuje 

vyslyšet potřebu posílení schopnosti vlád jednotlivých zemí přijímat postupy a 

strategie (angl. policies).  

Světová banka hraje zvlášť důležitou úlohu v reformě státní administrativy, která 

zahrnuje dvě navzájem se doplňující aktivity: krátkodobá opatření ke snížení 

nákladů a střednědobé strategie řízení lidských  zdrojů, jejichž cílem je zvýšit 

efektivitu a výkonnost veřejného sektoru.  
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Zdroj piktogramu: Noun Project, autor: Gregor Cresnar  
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Stejný přístup ke správě (governance) lze najít i v požadavcích EU na přijetí nových 

členských států (nacházející se v přechodné fázi). Řádná správa je formálním i 

neformálním institucionálním prostředím (ve kterém vzájemně působí jednotlivci, 

společenské skupiny, občanské organizace a tvůrci strategií) pro realizaci  státních 

strategií a postupů (policies) a lepší koordinaci v privátním sektoru.  

Struktura této správy pak hraje důležitou roli při formulování a následné realizaci 

strategií a postupů v oblasti ekonomické i sociální, rozvojových projektů a při 

podpoře a koordinaci soukromého sektoru. Vzhledem k problémům spojeným s 

podporou, realizací a dodržováním vládních postupů a směrnic, hrají politické 

instituce ve struktuře správy dané země dominantní roli v určování toho, jaké 

faktory budou začleněny do politických procesů, jaké typy ekonomických reforem 

budou možné  a jaké bude chování jednotlivých účastníků. 
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     Část 3 – Oddíl 2 – Pět klíčových principů struktury pro řádnou správu  

Jaké jsou 

principy řádné 

správy? 

Zdroj piktogramu: Noun Project 

autor: Shocho 

Klíčové slovo:  

Struktura pro řádnou správu 
Tento pojem se vztahuje k rámci, 

který určuje „moc“ a řídící / 

manažerské role v organizaci. 

Jedná se o soubor pravidel, postupů 

a ostatních informačních směrnic 

vycházejících z hodnot  a principů 

dané organizace. 
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Struktura řádné správy je založena na pěti hlavních principech:  

 

• Odpovědnost.        V legislativních a exekutivních procesech musí být jasně 

stanoveny jednotlivé role. Každá z institucí musí vysvětlit, co dělá, a převzít za 

to odpovědnost. Odpovědnost vyžaduje jasné delegování, schopné instituce a 

mechanismy zajišťování plnění. Bez toho by mohla vzkvétat korupce a 

nedovolené praktiky, zatímco dobrá praxe by mohla zůstat nepovšimnuta.   

 

• Participace.       Kvalita, relevance a efektivita strategií a postupů (směrnic) 

závisí na široké účasti (participaci) v rámci celého řetězce, na který se daný 

postup či směrnice vztahuje – od jejího návrhu a zpracování po realizaci. Lepší 

participace pravděpodobně povede k posílení důvěry ve výsledek a v instituce, 

které tyto postupy a směrnice vydávají. Pro participaci je naprosto klíčové, aby 

centrální vlády uplatňovaly při tvorbě a realizaci vládních strategií a postupů 

inkluzivní přístup. 

 

• Efektivita          znamená pečlivé progresivní plánování činnosti řídících orgánů 

podniku, efektivní vedení porad managementu, pravidelné vyhodnocování 

firemních výsledků, vytvoření plánu nástupnictví ve vedoucích funkcích                

a efektivní využívání dílčích komisí (výborů) dle potřeby. 

 

• Otevřenost.   Instituce musí fungovat otevřeným způsobem a aktivně 

komunikovat o svých aktivitách a přijatých rozhodnutích. Měly by přitom 

používat přístupný styl a jazyk srozumitelný široké veřejnosti. To je zvlášť 

důležité pro zlepšení důvěry v komplexní instituce. 

 

• Transparentnost je zde vnímána jako forma soudržnosti (usilování o řádné 

hospodaření s veřejnými prostředky) a představuje prostředí, ve kterém je 

umožněna  činnost soukromého sektoru a produktivní partnerství veřejného                     

a soukromého sektoru. Všeobecně je považována za činnost vedoucí k realizaci 
principů řádné správy.  

                                                               Zdroj piktogramu: Noun Project, autor: Made X Made 
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Pro řádnou správu je podstatné, aby se jí účastnili muži i ženy. Tato účast je 

možná přímo nebo prostřednictvím oprávněných zástupců a institucí. Důležité je, 

aby účast na správě (věcí veřejných) probíhala uvědoměle a organizovaně. V 

demokratických procesech rozhodování nemusí pojem „zástupce“ nutně znamenat 

jen zastupování těch nejzranitelnějších členů společnosti.  

Znamená to, že se více přiblížíme svobodě projevu a organizované občanské 

společnosti. Aby byla správa věcí veřejných „řádná“, musí respektovat spravedlivou 

strukturu práva, které je uplatňováno nestranně. Především ve vztahu k menšinám 

musí garantovat ochranu lidských práv.  

Klíčovým prvkem řádné správy je transparentnost. Znamená to, že každé přijaté a 

realizované rozhodnutí musí být učiněno v souladu s příslušnými předpisy a 

nařízeními. Dodržování těchto pravidel znamená, že příslušné informace musí být 

volně dostupné a ti, na které budou mít přijatá rozhodnutí a jejich realizace dopad, 

musí mít k informacím přímý přístup. 

Také to znamená, poskytnuté informace jsou dostačující a podané srozumitelnou 

formou, na vhodných médiích (nosičích, kanálech). V duchu řádné správy se má 

usilovat o to, aby instituce a procesy sloužily všem zainteresovaným subjektům, v 

přijatelných časových lhůtách. Řádná správa je především povinnost vůči 

zainteresovaným stranám bez ohledu na přístup k regulovanému kapitálovému 

trhu. 

Závěrem můžeme říci, že zavedení řádné správy přináší řadu výhod, jako je 

například: efektivita rozhodovacích procesů, mocenská rovnováha (angl. check-

and-balance), snadnější získávání zdrojů (finančních i nefinančích), odpovědnost z 

hlediska pravomocí a povinností, lepší řízení firemních rizik, méně sporů (zejména 

mezi majiteli) a především kontinuita dané firmy.  
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Nejčastějšími nástroji na ochranu zaměstnanců před riziky na pracovním trhu jsou: 

legislativa na ochranu zaměstnanosti a podpora v nezaměstnanosti. Rovnováha 

mezi flexibilitou pracovního trhu a zajištěním pracovních míst je živé téma, jak 

nastavit vhodnou politiku. 

Lidé se cítí nejjistěji na stálém pracovním místě. Za práci, která se obecně 

považuje za nejjistější, je ta ve veřejném sektoru. Korelace jistoty zaměstnání s 

legislativou na ochranu zaměstnanosti a podporou nezaměstnaných je  v tomto 

sektoru prakticky nulová.  

Je třeba pochopit, jak je člověk ovlivňován instituty pracovního trhu, např. ochranou 

zaměstnanosti či pojištěním (podporou) nezaměstnaných, a jakým způsobem může 

být jistota zaměstnání zvýšena. Dnes se odborníci zaměřují nejen na konvenční 

platy, jako před několika lety, ale v moři pracovních příležitostí zohledňují také 

emocionální „mzdu“. Čas na rodinu, blízké a přítele zde hraje zásadní důležitost, 

protože udržování sociálních vztahů je jednou z věcí, o které se současní 

zaměstnanci obávají.   
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     Část 3 – Oddíl 3 – Jistota zaměstnání 

Zdroj piktogramu: Noun Project  

autor: Aneeque Ahmed  

Klíčové slovo: 

Jistota zaměstnání  
znamená stav, kdy má člověk své 

pracovní místo jisté, tj. je 

nepravděpodobné, že by byl 
propuštěn.  
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Pro dosažení té nejvyšší úrovně efektivity v pracovním prostředí podniku je 

nutné věnovat péči jak tomuto prostředí, tak zaměstnancům. Pracovní tempo         

a nepředvídané okolnosti patří mezi faktory, které mají tendenci určovat 

pracovní život. Firmy často zanedbávají svou společenskou odpovědnost            

a rovnováhu mezi pracovním a osobním životem svých zaměstnanců. 

Realizací iniciativ, které propagují mezi zaměstnanci zdravý životní styl, 

pomáhá motivovat a zlepšovat kvalitu jejich života. Vede to k větší pohodě                

a prosperitě zaměstnanců a zlepšení jejich produktivity a aktivního zapojení. 

Podle Světové zdravotnické organizace (WHO) se bohatství firem poměřuje 

zdravím a pohodou (spokojeností) jejich zaměstnanců. Některé z iniciativ 

podporujících spokojenost zaměstnanců  je snadné realizovat. Měli bychom se 

zaměřit na hlavní faktory, které mají na člověka dopad, a věnovat se jejich 

řešení nebo alespoň tomu, co k řešení přispívá.  

.  

 

Například: 

• spravedlivé odměňování   

 

• uznání za práci  

 

• nabídka nových příležitostí 

 

• osobní rozvoj 

 

Komunikace se zaměstnanci na téma diverzity, rovného odměňování mužů             

a žen, nerovnosti příjmů či imigrace.    

 

Zdroj piktogramu: Noun Project 

autor: Iconathon 
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Posilování (Empowerment) je založeno na delegování pravomocí na podřízené, 

přičemž je u nich dosaženo pocitu vlastnictví, resp. odpovědnosti za svou vlastní 

práci. 

Je to proces umožňující využití různých dovedností, schopností a kompetencí 

lidského kapitálu firem. 

Posilováním pravomocí lze dosáhnout optimálního přínosu, protože členové 

pracovních týmů a organizace jako taková budou mít maximální přístup k 

důležitým informacím a budou je moci využívat – budou mít technologie, 

dovednosti, odpovědnost a pravomoc využívat informace a přijímat jakákoli 

vhodná opatření. 

Tato metoda je určitě dobrou manažerskou strategií, která nahrazuje starou 

pyramidovou strukturu samořízenými nástroji. Informace jsou sdíleny se všemi a 

lidé mají možnost a odpovědnost podávat co nejlepší výkon díky tomu, že se 

zvyšuje motivace a angažovanost zaměstnanců. To vše se promítá do vyšší 

efektivity podniku, lepších výsledků a vyšší kvality. 
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     Část 3 – Oddíl 4 – Řízení sociálního podniku posilováním lidských zdrojů 

Zdroj piktogramu: Noun Project by Owen Rosser 

Klíčové slovo: 

Posilování (angl. Empowerment) 
je proces, kdy je někomu dána „(pravo)moc“, 

a tím se stává silnějším a sebejistějším při 

nárokování svých práv. 
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Jednoznačně se doporučuje začlenit posilování pravomocí zaměstnanců do 

podnikatelského záměru (plánu), pokud chce daná firma směřovat k úspěchu a 

efektivitě. 

Zde uvádíme několik klíčových pojmů, ze kterých se vychází a které hrají v tomto 

procesu roli: 

• Pravomoc: musí být diverzifikována na všech úrovních. Vedoucí pracovník 

přiznává důležitost svým podřízeným a vkládá do nich důvěru. Díky tomu je 

může činit odpovědnými za svěřené úkoly. 

• Motivace: Aby mohlo posilování fungovat, musí být oceněny dobré pracovní 

výkony a lidé musí být za výsledky odměněni. 

• Rozvoj: Zaměstnanci musí být průběžně školeni, přičemž toto školení může být z 

různých zdrojů. Tímto způsobem se zajistí profesní růst zaměstnanců, jejich 

zapojení a přispění k firemním výkonům. 

• Leadership (vůdcovství): Aby byla tato metoda účinná, je třeba decentralizovat 

proces rozhodování. V organizaci musí být dán prostor k tomu vést ostatní, a tím 

dosahovat vyšší efektivity procesů. 

Tento manažerský model usilující o autonomii zaměstnanců poskytuje příznivé 

podmínky pro to, aby se projevili talentovaní jedinci a jejich talent se rychleji 

rozvíjel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj piktogramu: Noun Project 

autor: Nithinan Tatah TH 
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Participační management je popisován jako manažerský systém, ve kterém jsou 

zaměstnanci zapojeni do některé z níže uvedených alternativ: 

- do rozhodovacího procesu, tj. do identifikace problému, analýzy možných příčin 

a výběru z možností řešení. 

- do administrativního procesu, tj. mohou zasahovat do plánování, organizace, 

koordinace, řízení a kontroly různých firemních činností. 

Firmy si uvědomují, že jejich problémy nevyřeší samy o sobě stroje, technologie 

nebo jiné ekonomické prostředky. Je to lidská energie a spolupráce, vědomosti, 

zkušenosti a kreativita – a jejich využití pomocí participačního managementu – 

které vedou k dosažení vyšších úrovní produktivity a vynikajících výkonů. 
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      Část 3 – Oddíl 5 – Řízení sociálních podniků pomocí participačního    
managementu 

Zdroj piktogramu: Noun Project 

autor : Vectors Point PK  

Klíčové slovo:  

Participační management  
je model zlepšování organizace založený na 

komunikaci mezi managementem a 

zaměstnanci 

Zdroj piktogramu: Noun Project  

autor: Nithinan Tatah 
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Kvalita přijatých rozhodování je zpravidla vyšší, pokud jsou založena na lepší 

informovanosti, znalostech a zkušenostech. Žádný manažer, bez ohledu na to, 

jak moudrý či zkušený je, nebude mít nikdy tolik zkušeností, jako celý tým jeho 

podřízených dohromady. 

Participační přístup obvykle vede k transparentnějšímu rozhodování, což 

následně posiluje důvěru zaměstnanců v management, resp. v lídrovské 

schopnosti jejich vedoucího. A transparentnost je sama o sobě dalším benefitem 

tohoto přístupu. 

Pro to, aby participační management v podniku opravdu fungoval, je třeba 

podporovat vzdělávání a průběžné školení mezi zaměstnanci, provést tzv. 

redesign organizace, vytvořit pracovní týmy, přenést proces rozhodování i na 

zaměstnance a poskytnout jim autonomii a odpovědnost. 

Tento firemní model umožňuje vytvořit dobré pracovní prostředí, zvyšující aktivní 

účast a odpovědný postoj zaměstnanců. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj piktogramu: Noun Project By Alice Design 
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Co je to řádná správa? | Ben Warner | 

TEDxJacksonvilleSalon 

https://www.youtube.com/watch?v=E6hWPDUUQ

1w 

Struktura řádné správy a jednotlivé role: 

https://www.youtube.com/watch?v=26l3hTqaRIQ 

 

Co je to řádná správa? 

https://www.youtube.com/watch?v=RFGV2N4ELNA 

Vlády a samosprávy jednotlivých zemí musí často přijímat rozhodnutí ke komplexním 

otázkám (které v sobě zahrnují různé aspekty) a tato rozhodnutí pak mají zásadní 

důsledky pro obyvatelstvo. Když jsou přijímána, aniž by byla dána občanům možnost se 

k nim v dostatečné míře vyjádřit, kvalita správy věcí veřejných (governance) tím utrpí.  

Dnes je více než kdy dříve důležité, aby každý z nás na sebe vzal břemeno občanské 

účasti. 

V této části si vysvětlíme, co je to řádná správa, jaké jsou role jednotlivých státních 

orgánů a institucí a jak můžeme od základu vytvořit efektivní strategie a postupy 

(policies). 

Řádná správa znamená, že procesy a instituce produkují výsledky odpovídající 

potřebám společnosti, při maximálně efektivním využití zdrojů a prostředků, které 

mají k dispozici. Koncepce efektivity v kontextu řádné správy také zahrnuje využívání 

přírodních zdrojů udržitelným způsobem a ochranu životního prostředí. 

Co je to řádná správa? 

Stejná otázka: 

Různé odpovědi: 

WISED – Podpora žen v sociálním podnikání- Modul č.6 - Etické hodnoty a udržitelný rozvoj 

WISED – PODPORA ŽEN V ROZVOJI SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ 

Na této stránce najdete naše oblíbená videa, příběhy, knihy, články nebo obrázky, 

které bychom vám rádi doporučili k prostudování. Zdroje jsou v anglickém jazyce. 

https://www.youtube.com/watch?v=E6hWPDUUQ1w
https://www.youtube.com/watch?v=E6hWPDUUQ1w
https://www.youtube.com/watch?v=26l3hTqaRIQ
https://www.youtube.com/watch?v=RFGV2N4ELNA
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   Sekce         3 

Praktická cvičení 
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  Sekce         3 

 

Přiřaďte uvedené principy k jednotlivým obrázkům (piktogramům): 

Znáte 5 principů řádné správy? 

1. Odpovědnost 

2. Participace 

3. Efektivita 

4. Otevřenost 

5. Transparentnost 

 Zdroj piktogramů: Noun Project, autor: Made X Made 

WISED – Podpora žen v sociálním podnikání- Modul č.6 - Etické hodnoty a udržitelný rozvoj 

Cvičení 
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  Sekce         3 

Jak vypadá řádná správa? 

Všichni víme, že Apple nebyl zpočátku úspěšnou 

firmou. Právě naopak, předcházelo tomu mnohaleté 

úsilí a vůdcovství jejího zakladatele, Steva Jobse. 

Až poté, co Jobs začal důvěřovat svému týmu, 

začala firma výrazně růst. 

 

Apple do svých řad přijal zkušené experty, svěřil jim 

odpovědnost, a tak se začal rodit současný úspěch 

firmy. 

Přečtěte si následující text a vyberte správnou odpověď:  

1. Řízení sociálních podniků pomocí participačního 

managementu 

 

2. Řízení sociálních podniků pomocí posilování 

(empowermentu) 

WISED – Podpora žen v sociálním podnikání- Modul č.6 - Etické hodnoty a udržitelný rozvoj 

Cvičení 
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  Sekce         3 

Vyberte správnou odpověď: 

Podle Světové zdravotnické organizace (WHO) se 

bohatství firem poměřuje zdravím a pohodou 

(spokojeností) jejich zaměstnanců. Některé z iniciativ 

podporujících spokojenost zaměstnanců  je snadné 

realizovat. Měli bychom se zaměřit na hlavní faktory, 

které mají na člověka dopad, a věnovat se jejich řešení 

nebo alespoň tomu, co k řešení přispívá.  

 

Například:  

 

 spravedlivé odměňování  

 

 uznání za práci 

 

 více čas na provedení práce  

 

 nabídka nových příležitostí 

 

 nabídka dočasného zaměstnání  

 

 osobní rozvoj 

WISED – Podpora žen v sociálním podnikání- Modul č.6 - Etické hodnoty a udržitelný rozvoj 

Cvičení 
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  Sekce         3 

Je následující tvrzení pravdivé? 

Světová banka hraje zvlášť důležitou úlohu v reformě 

státní administrativy, která zahrnuje dvě navzájem se 

doplňující aktivity: krátkodobá opatření ke snížení 

nákladů a střednědobé strategie řízení lidských  

zdrojů, jejichž cílem je zvýšit efektivitu a výkonnost 

veřejného sektoru.  

 

 

 Ano 

 Ne 
 

WISED – Podpora žen v sociálním podnikání- Modul č.6 - Etické hodnoty a udržitelný rozvoj 

Cvičení 
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  WISED – INSPIRACE 

„Řádná správa (governance) vyžaduje, abychom usilovali o 

společnou řeč. A to není nic snadného”. 
(Pete Hoekstra) 

„Korupce je nepřítelem rozvoje a řádné správy. Je třeba korupci 

vymýtit. Jak stát, tak jeho občané se musí spojit ve snaze 

dosáhnout tohoto celonárodního cíle”. 
(Pratibha Patil) 

„Nebojte se říkat „ne“. Nebojte se postavit pravdě čelem. Dělejte to, 

co je správné, protože to je správné. To jsou ony zázračné klíče, 

které vám odemknou dveře k životu v poctivosti.” 
(W.Clement Stone, americký podnikatel) 

„Všichni musíme navzájem spolupracovat, protože na mrtvé 

planetě nebudou žádná pracovní místa. Neexistuje rovnost bez 

práva na slušnou práci a sociální zabezpečení, neexistuje sociální 

spravedlnost bez posunu v ambicích a správě věcí veřejných a 

konečně, neexistuje mír pro lidstvo bez záruk udržitelnosti”. 
(Sharan Burrow, aktivistka) 

„Správa věcí veřejných (governance) je způsob organizování, 

rozšiřování a omezování moci”. 
(Rebecca MacKinnon, americká novinářka) 

WISED – Podpora žen v sociálním podnikání- Modul č.6 - Etické hodnoty a udržitelný rozvoj 
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Řešení (Sekce 1) 

 

1. Cvičení – Sekce 1: 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

2.   Cvičení 

      Ano 

      Ne: Etický kodex lze v sociálním podniku zavést dvěma způsoby:                     

      umožnit organizaci, aby si zavedla kodex sama, nebo prostřednictvím 

      dohledového oddělení zřizovaného státem. 

 

3.   Cvičení 

• Podnik si musí transparentním způsobem stanovil soubor hodnot. 

     Pokud bude jednání podniku jasně a stručně definováno, etický kodex     

     bude efektivnější a závazek zaměstnanců ho dodržovat bude silnější. 

• Je třeba zapojit vedoucí pracovníky, ostatní zaměstnance, zainteresované 

osoby a klienty do tvorby a zavádění etického kodexu (tím, že budou dále 

šířit hodnoty, které podnik vyznává).  

• Politika etického jednání se posílí tím, že nebude dovoleno/akceptováno 

neetické chování, jako například zneužití vlivu či korupce ze strany 

manažerů, řadových zaměstnanců nebo osob zainteresovaných                          

v daném sociálním podniku.  

• Pro zajištění efektivity etického kodexu mohou podniky využít vzorové 

šablony (formuláře) k zapojení zaměstnanců a vedoucích pracovníků. 

Povědomí o etickém kodexu lze snadněji šířit pomocí příkladů. 

 

 
 

 

Etické hodnoty: 

• Odpovědnost 

• Poctivost 

• Čestnost 

• Respekt 

• Důvěra 

• Otevřenost 

• Férovost 

• Transparentnost 

Etické hodnoty zdůrazňované ve 

firmách: 

• Kvalita 

• Ziskovost 

• Efektivita 

• Spolehlivost 

• Zákaznický servis 

WISED – Podpora žen v sociálním podnikání- Modul č.6 - Etické hodnoty a udržitelný rozvoj 

WISED – PODPORA ŽEN V ROZVOJI SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ 
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Řešení (Sekce 1) 

 

4.   Cvičení: 

 

V sociálních podnicích je pojem etika vnímán jako soubor  

standardních morálních hodnot, podle kterých se přijímají 

pracovní rozhodnutí a podnikají opatření. 

 

 

 

WISED – Podpora žen v sociálním podnikání- Modul č.6 - Etické hodnoty a udržitelný rozvoj 
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Řešení (Sekce 2) 

 

1. Cvičení: 

 

 

 

 

 

1. Cvičení: 

 

3.   Cvičení: 

      1) Ano 

      2) Ne: Naléhavá potřeba celosvětové spolupráce vyplývá                  

                 z lepší informovanosti o problémech, kterým dnes naše   

                 společnost čelí a které jsou velmi složité a podléhají   

                 neustálým změnám. 

 

 

P É Č E  O  Z Á K A Z N Í K Y 

V Y N I K A J Í C Í  Z A M Ě S T N A V A T E L  

U K Á Z K O V Á  O CH R A N A  Ž I V O T N Í H O  P R O S T Ř E D Í 

WISED – Podpora žen v sociálním podnikání- Modul č.6 - Etické hodnoty a udržitelný rozvoj 

WISED – PODPORA ŽEN V ROZVOJI SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ 



77 

Řešení (Sekce 3) 

 

1. Cvičení. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Cvičení 

 

 

 

3. Cvičení 
 spravedlivé odměňování  
 uznání za práci 
 osobní rozvoj 
 nabídka nových příležitostí 
 

4.  Cvičení 

     Ano 

 

 

Řízení sociálních podniků pomocí participačního managementu 

 

 

Odpovědnost                                        Participace 

 

 

Efektivita                                               Otevřenost  

 

    

 

Transparentnost 

 Zdroj piktogramů: Noun Project, autor: Made X Made 
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