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Proč zavádět koncept CSR do každodenní činnosti Kraje – Krajského úřadu:
  

Koncept CSR vybízí ke změně orientace organizací – ze sledování a dosahování krátkodobých 

cílů na sledování a dosahování dlouhodobých cílů zohledňujících nejen ekonomický úspěch 

organizace, ale v obecné rovině i prospěch pro občany dané komunity a přírodu. Nedílnou 

součástí CSR je vytváření sociálních inovací, při kterých organizace na jedné straně využívá 

svých znalostí a zároveň na straně druhé pomáhá řešit problémy společnosti. 

 

 

 



                                                                              

 
 

 

 

Důvody pro zavedení principů CSR:  

• ochrana a rozvoj dobré pověsti (image) úřadu; 

• posilování odpovědnosti vůči občanům/zákazníků; 

• zlepšení vztahů s okolím (se zájmovými skupinami); 

• zapojení občanů/firem do přímého řešení věcí veřejných; 

• snížení nákladů na řízení rizik — zlepšení předvídání rizik, schopnost vyhnout se 

rizikovým faktorům; 

• hospodárnější využívání veřejných prostředků (úspory spojené s ekologickou praxí, 

úspory plynoucí z kvalitnějšího managementu); 

• udržení a získání kvalitních zaměstnanců do úřadu; 

• objektivní porovnání a průkaznost dosažených výsledků (benchmarking a reporting) - 

posílení transparentnosti; 

• příležitost pro synergii cílů rozvoje regionu s rozvojovými cíli soukromých firem a 

neziskovými organizacemi. 

 

IMPLEMENTACE SYSTÉMU CSR – návrh:  

Krok 1 

Rozhodnutí vrcholového vedení o implementaci konceptu CSR v organizaci 

• Vedení přijme rozhodnutí o implementaci CSR. Rozhodnutí by mělo jednoznačně 

vyjadřovat ochotu vedení organizace aktivně se na tomto procesu podílet. Optimální 

je řešit zavedení CSR jako projekt, jehož výsledkem bude včlenění systému CSR do 

systému managementu organizace, následně i do strategie organizace. 

Jmenování manažera projektu (představitele pro CSR) a schválení odborného garanta 

• Jmenování představitele vedení pro CSR je důležitý krok. Měla by být vybrána osoba, 

která má přehled o dění v organizaci a jejím fungování s ohledem na ostatní 

zainteresované strany, ideálně se znalostí managementu kvality. Odborný garantem 

by měla být osoba, znalá dané problematiky se zkušeností implementace na krajském 

úřadě. 

Jmenování řešitelského týmu (tým CSR) 

• Mělo by být pravomocí představitele CSR navrhnout tým, který se bude implementací 

CSR zabývat. Členové týmu by měli být zaměstnanci - zástupci různých organizačních 

útvarů organizace a různého funkčního zařazení. Počet členů týmu nelze doporučit, je 

odvislý od místních podmínek a velikosti organizace, neměl by ale překročit 10 u 

větších organizací. Schválení podléhá statutárnímu zástupci organizace. 

 



                                                                              

 
 

 

Doporučení pro jmenování členy týmu: 

• osobu, která bude zastávat funkci mluvčího - expert na vnitřní i vnější komunikaci; 

• zástupci organizačních jednotek podle organizačního uspořádání; 

• zástupce zaměstnanců a popř. ostatních zainteresovaných stran. 

Jádro týmu by mělo být stálé. K projednávání konkrétních problematik mohou být přizváni 

odborní pracovníci. 

 

Úvodní školení členů vrcholového vedení a týmu CSR 

Je nutné seznámit členy vedení organizace a týmu CSR se základy CSR. Vzdělávací program 

doporučuji rozdělit na 4 základní předměty:  

• Společenská odpovědnost organizací (CSR) - názory, principy, doporučení, požadavky 

• Základní informace k požadavkům na uspořádání systému CSR v organizaci 

• Hodnocení Společenské odpovědnosti 

• Stručné seznámení s postupem zavedení konceptu CSR v organizaci 

 

Krok 2 

 

Zahájení činnosti týmu CSR - projektování  

A. Vstupní analýza (tým CSR) 

• Cílem tohoto posouzení by mělo být zamyšlení nad aspekty společenské odpovědnosti 

z hlediska činností, procesů a služeb organizace jako východiska pro vytvoření vlastního 

systému managementu CSR. Doporučujeme analýzu provést např. formou analýzy 

SWOT. 

Závěr - výstupy z analýzy: 

• Zpráva pro management organizace - Úvodní posouzení aktuální situace dopadů 

činností Krajského úřadu na společnost v oblasti environmentální, sociální a 

ekonomické. 

 

B. Rozhodnutí o podobě systému CSR a stanovení požadavků na jeho organizaci 

• Na základě výsledků analýzy by mělo vedení rozhodnout o rozsahu a struktuře systému 

CSR. Platí obecné doporučení, aby implementace CSR byla řešena jako projekt, který 

bude ukončen první Zprávou o CSR, doplněnou případně externím hodnocením. 

Činnost týmu CSR tím ale neskončí, tým by měl podílet na dalším (trvalém) zlepšování 

systému (Demingův cyklus). 

 

C. Plánování projektu - projektový záměr (tým CSR) 

• Postupy sběru a shromažďování dat, jejich třídění a evidence. 

• Sebehodnocení: Určení silných stránek a námětů na zlepšování, návrh priorit 

 



                                                                              

 
 

• Formulování konceptu první Zprávy o CSR, který integruje ekonomické, 

environmentální a sociální aspekty v částech předpoklady i výsledky. 

• Psaní první zprávy. 

 

Závěr – výstup: Dílčí zpráva o společenské odpovědnosti za rok 2020, včetně přezkoumání 

systému managementu CSR v organizaci. 

 

D. Zpětná vazba pro Dílčí zprávu, finální práce 

• Předání první zprávy stěžejním zainteresovaným stranám k připomínkám. 

• Zpětná vazba interní (popř. zpětná vazba externí). 

• Realizace připomínek, závěrečná redakce Zprávy o CSR.  

• Harmonizace designu Zprávy o CSR s výroční zprávou organizace.  

• Grafická podoba a design zprávy.  

• Schválení zprávy vedením organizace. 

• Distribuce zprávy (media, externí zainteresované strany, vnitřní útvary).  

• Přihlášení do soutěže (dle rozhodnutí vedení).  

 

 

Krok 3 

 

A. Stanovení cílů projektu a výstupů 

• Stěžejním cílem projektu bude zcela určitě integrace CSR do organizační kultury. Jde o změnu 

myšlení nejen vedení a prakticky všech zaměstnanců organizace, ale i o změnu pohledu 

zainteresovaných stran na organizaci. 

B. Stanovení časového rámce, milníků (kontrolních bodů) 

• Jde o důležité rozhodnutí, projektování by nemělo být unáhlené, ale ani ne příliš dlouhé. 

Výhodné by bylo, kdyby se podařilo vydat první zprávu o CSR současně s výroční zprávou 

(výsledky hospodaření). Milníky - kontrolní body umožní průběžnou kontrolu realizace 

projektu. Doporučuji dobu realizace maximálně 12 měsíců. 

C. Formulace požadavků na zdroje (požadavek na vedení) 

 

E. Určení silných stránek a námětů na zlepšování 

• Výstupem analýz jsou silné stránky a náměty ke zlepšování, stejně jako poznání stavu ohledně 

cyklu PDCA v předpokladech a trendů a cílů ve výsledcích. Tým navrhne (příp. podle svého 

pověření určí) jejich priority, podle kterých je vytvořen akční plán, východisko zlepšování. 

Výsledky realizace akčního plánu by měly být vyhodnoceny při příštím sebehodnocení. Toto je 

nosná osa zlepšování CSR. 

 

F. Vypracování návrhu na zavedení „CENA HEJTMANA ZA UPLATŇOVÁNÍ KONCEPTU SPOLEČENSKÉ 

ODPOVĚDNOSTI“ 

 

Cena za práci odborného garanta CSR navrhuji: 650 Kč bez DPH/hod, cena s DPH 787 Kč/hod. 

 



                                                                              

 
 

 

Nabídku vypracoval: 

Mgr. Stanislav Loskot, MBA - lektor dalšího vzdělávání dle NSK, konzultant, kouč, HR poradce  

 e-mail: standa@stanislavloskot.cz 

 telefon: +420 737 977 779 

 IČO: 452 18 170 

 DIČ: CZ 6103010650 

 web: https://www.stanislavloskot.cz/ 

Pracoval na vedoucích  pozicích středního a top managementu v privátním i veřejném sektoru, kde 

získal  zkušeností s vedením  organizace, řízením lidí, jejich motivací a hodnocením.  

Pracoval 6 let jako vedoucí odboru, 12 let jako vedoucí úřadu, 5 let jako Top manažer v poradenské 

společnosti, nyní působí jako HR poradce, lektor a kouč pro organizace. Pomáhá budovat týmy pro 

různé společnosti, zejména v oblasti managementu a kvality. 

V roce 2014 působil jako poradce pro implementaci CSR do podmínek Krajského úřadu 

Jihomoravského kraje, v roce 2020 působil jako odborný garant projektu implementace CSR do 

podmínek MěÚ Znojmo. 

Prošel kurzy a dlouhodobými školeními v oblastech managementu, psychologie, řízení lidských zdrojů 

a lektorských dovedností. V roce 2014 získal certifikát „Lektor dalšího vzdělávání“. Jako lektor se 

zaměřuje zejména na manažerské dovednosti, řízení lidských zdrojů a komunikační dovednosti.  

 

 
 

Jako poradce se podílí se na vypracování personálních strategií, zefektivnění personálních procesů, 

zavedení modelů kvality a systemizací úřadů. Od roku 2015 je členem občanského sdružení Age 

management, externím pedagogem na Katedře managementu VŠB TU Ostrava a na British Institut of 

Management. V roce 2017 se stal certifikovaným lektorem programu Profesní  seniorita.  

Od roku 2018 je i jednatelem společnosti Užívej života s.r.o. - https://uzivejzivota.cz/, kde působí i jako 

lektor - specialista pro vzdělávání managementu v ošetřovatelské péči.  

V  roce 2019 publikoval v odborném časopisu pro veřejnou správu „Moderní obec“ č. 6/2019 – Jak 

zjistit, zda úřad dobře funguje aneb Pro a proti utajeného průzkumu, č. 8/2019 – Diskriminace na 

pracovišti, č. 10/2019 – Jak uřídit čas a energii, č. 11/2019 – Jak aplikovat age management a v č. 

12/2019 – Stres na pracovištích veřejné správy. V roce 2020 publikoval v témže časopise „Jak pečovat 

o zaměstnance“. 

Od roku 2020 je certifikovaným koučem, v současnosti nadále aktivně rozvíjí svoje kompetence kouče 

u společnosti NeuroLeadership s.r.o. v Praze. 

 

https://www.stanislavloskot.cz/
https://uzivejzivota.cz/


                                                                              

 
 

Realizace implementace on line pro rok 2021: 

 Pro realizaci on line CSR v podmínkách KÚ lze využít Google Meet, dle dohody, jak 

z pracoviště tak např. při home office dle vašeho přání, popř. možností účastníků, tedy jak z 

pracoviště, tak z domova. 

 Přihlášení probíhá pouze přes Google Chrome vložením webové adresy do řádku pro 

vyhledávání: go.stanislavloskot.cz/online na předem domluvené téma kurzu a v předem 

domluvený čas.  

 V případě použití preferovaného webového prohlížeče Google Chrome na počítači není 

potřeba žádná dodatečná instalace software.  

 Pokud budete otevírat odkaz v prostředí mobil / tablet, nabídne se Vám stažení bezplatné 

aplikace Hangouts Meet od společnosti Google, kterou na jedno kliknutí na své zařízení 

nainstalujete.  

Při prvním účastníků přihlášení proběhne stručná cca 5minutová instruktáž. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


