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ÚVOD
Až do poloviny dvacátého století bylo dominantním zájmem velkých korporací
vytvářet zisk pro své akcionáře. To se zvrátilo s tím, jak se v průběhu šedesátých let
změnilo očekávání společnosti. Ta začala od korporací očekávat, že převezmou
odpovědnost za svá jednání a škody, jaké způsobují prostředí ve kterém fungují, a
budou proaktivně přispívat ke zlepšení vztahů vůči společnosti a životnímu prostředí.
Svět obchodu na tato očekávání odpověděl souborem aktivit, které nyní nazýváme
Corporate Social Responsibility (CSR, Společenská odpovědnost firem).
V dnešní době je více než kdy jindy toto téma aktuální. Celý svět, vedený
mezinárodními organizacemi OSN a OECD, se zaměřuje na snahu o zlepšení
životního prostředí a zachování vzácných přírodních zdrojů, ochranu lidských práv
jako jsou právo na život, na spravedlivou odměnu za vykonanou práci a uspokojivé
pracovní podmínky, právo na ochranu zdraví, na vzdělání a řadu dalších. Korporace
jsou vedle státních institucí tím, kdo má možnost tyto faktory svým jednáním ovlivnit.
Na některé korporace je upřeno více pozornosti než na jiné. Je to dáno zejména
oblastí, ve které podnikají a dopadem, jaký mají na společnost a životní prostředí.
Jednou z takovýchto korporací je i ropná společnost Shell. Za svou dlouhou historii
byla mnohokrát kritizována za svůj přístup k životnímu prostředí a lidským právům,
avšak v současnosti se, stejně jako mnoho ostatních korporací, vydala cestou
Corporate Social Responsibility.
Téma Corporate Social Responsibility jako součást strategie a komunikace firmy
Shell jsem si vybrala právě z důvodu sporných reakcí, jaké CSR firmy Shell vyvolává.
Cílem mé bakalářské práce je blíže se podívat na

oblasti Corporate Social

Responsibility, na které se Shell ve své komunikaci a strategii zaměřuje, jak jsou
prezentovány veřejnosti a zda jsou zakomponovány do celkové strategie firmy.
V praktické části provedu analýzu konkrétních případů provádění CSR a jejich
reálného provádění.
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1. TEORETICKÁ ČÁST
1.1.

Úvod
do
problematiky
Responsibility

Corporate

1.1.1.

Definice Corporate Social Responsibility

Social

Moderní Corporate Social Responsibility tak jak jej známe od 60. let 20. století je
velmi dynamicky se vyvíjející koncept. Ačkoli je v oblasti světového obchodu
používán už více než 40 let, neexistuje jeho celosvětově uznávaná definice. Mnoho
subjektů, ať se jedná o jednotlivce, mezinárodní organizace či sdružení zabývající se
CSR, vytváří nejrůznější definice, které však vyjadřují identickou myšlenku: přispívání
ke zlepšení stavu společnosti nad rámec svého působení, přispění k udržitelnému
rozvoji a transparentnost.

„CSR je dobrovolné integrování sociálních a ekologických hledisek do každodenních
firemních operací a interakcí s firemními stakeholders“ (Evropská unie, Zelená kniha,
2001)

„CSR je způsob podnikání, který odpovídá etickým, zákonným, komerčním a
společenským očekáváním či

jde nad jejich rámec“ (Business for Social

Responsibility)
„CSR je závazek zlepšit blahobyt komunity prostřednictvím dobrovolných obchodních
praktik a příspěvků z korporátních zdrojů“ (Kotler, 2005, s.3)

„CSR je kontinuální závazek podniků chovat se eticky a přispívat k ekonomickému
růstu a zároveň se zasazovat o zlepšování kvality života zaměstnanců a jejich rodin,
stejně jako lokální komunity a společnosti jako celku“ (World Business Council for
Sustainable Development, 1997)

„CSR představuje dobrovolný závazek firem chovat se v rámci svého fungování
odpovědně k prostředí i společnosti, ve které podnikají“ (Business Leaders Forum)

7

Toto je jen několik z mnoha definic, které byly doposud formulovány. Klíčovým
heslem linoucím se všemi z nich je dobrovolnost. Právě ta činí z Corporate Social
Responsibility tak výjimečnou záležitost. Podniky se nechovají nad rámec svých
povinností protože jim to nařizuje nějaký zákon či regulace, ale jednoduše proto, že
takové pohnutky vycházejí přímo z jejich firemní filozofie.

1.1.2.

Vývoj Corporate Social Responsibility

Ačkoliv se pojem Corporate Social Responsibility začal používat až v průběhu 60. let
20. století a od stejného času se datuje existence moderního CSR, koncept jako
takový, ovšem ve značně omezené podobě, je mnohem starší. Avšak teprve
s počátkem poloviny 20. století začal dostávat reálné obrysy. Nesouvisející myšlenky
a přístupy byly spojeny a srozumitelně formulovány v ideu, že podniky něco dluží
společenstvím, ve kterých existují.

Za klíčový je považován rok 1953, kdy byla poprvé plně formulována idea
společenské odpovědnosti. V knize The Social Responsibilities of the Businessman ji
uvedl Howard Bowen, často označován za otce CSR. V knize vznáší otázku: „jak
velkou odpovědnost vůči společenství mohou na sebe vzít lidé obchodu?“. Zároveň
poskytuje prozatímní a od té doby mnohokrát modifikovanou definici CSR. Podle
Bowena se jedná o „závazky podnikatele uskutečňovat ty metody, činit ta rozhodnutí,
nebo jednat tím způsobem, který je žádoucí pokud jde o cíle a hodnoty naší
společnosti“. (Carroll in Kašparová, s.1)

V roce 1953 také došlo k zajímavému soudnímu precedentu legitimizujícímu
korporátní filantropii

USA. Nejvyšší soud státu New Jersey tehdy

řešil žalobu

akcionáře firmy Standard Oil of New Jersey, který namítal, že Standard Oil zneužil
„jeho“ kapitál přispěním technické fakultě univerzity v Princetonu. Tento dar byl právě
korporátní filantropií. Toto jednání nebylo bezúčelné – Standard Oil potřeboval dobře
vyškolené inženýry a jeho příspěvek univerzitě měl zvýšit jejich počet. V jedné věci
však měl žalující akcionář nejspíše pravdu – dar se jen s velmi malou
pravděpodobností projevil na zvýšení zisku podniku. Budoucí inženýři, kteří z něj
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čerpali, mohli stejně tak získat místo u konkurentů Standard Oil. Soud však shledal,
že přidělení takového daru je na volném uvážení manažerů (Vogel, 2006, s.17).

Tento případ ukazuje, jaké pohnutky vedly podniky k uskutečňování CSR v
jeho počátcích. Jeho idea byla v té době Doing Good to Do Good (Vogel, 2006, s.
17). Do šedesátých let se korporátní filantropie stala součástí toho, co se definovalo
jako správná korporátní občanství (corporate citizenship). Příspěvky podobně jako
v případě Standard Oil však byly velmi zřídka spojeny se zájmy akcionářů a nebyly
součástí

strategie,

jak

přispět

k navýšení

jejich

kapitálu.

Podle

průzkumů

provedených v té době (mezi lety 1967 a 1970) týkajících se projektů městské
pomoci, byl nejdůležitější motivací pro jejich zavedení „osvícený vlastní zájem“
(enlightened self-interest) (Vogel, s. 18). Výhody, které plynuly z těchto projektů,
směřovaly do společnosti jako celku spíše než do korporací, které jim poskytly své
finanční zdroje. Pouze jedna osmina z 201 dotázaných manažerů vnímala městské
projekty jako potenciální zdroj navýšení zisku (Vogel, s. 19). Autor dnes již klasického
článku z roku 1970 Milton Friedman, na tomto faktu postavil tezi, že jedinou
povinností manažerů je zvyšovat zisk akcionářů. Nesouhlasil s výdaji, ze kterých
měla prospěch společnost jako celek, avšak sociální programy, které podporovaly
akcionáře a komunity, kde bydleli zaměstnanci podniku, neodmítal.
V šedesátých letech se problematikou CSR zabýval Keith Davis1, dle kterého měl
podnik kromě ekonomických a zákonných závazků také závazky sociální, a pokud je
podnik dlouhodobě neplnil, mohla mu společnost právo na podnikání odebrat.
V tomto období také začíná sílit názor jak veřejnosti tak akademické obce, že podnik,
který plní pouze zákonné požadavky a nevyvíjí vlastní iniciativu ve zlepšování
společnosti

ve

které

funguje,

není

společensky

odpovědný.

Podobně

se

k problematice CSR stavěl i Joseph McQuire, jenž ve své knize Business and Society
vyslovil myšlenku, že korporace mají nejenom ekonomické a právní závazky, ale také
určitou zodpovědnost vůči společnosti, které jdou nad rámec těchto závazků (Carroll
in Kašparová, s. 2). Tito dva pánové se již více svým chápáním CSR přiblížili tomu,

1

Keith Davis, profesor managementu na arizonské univerzitě, tvůrce tak zvaného železného zákona
odpovědnosti, který říká, že „společenská odpovědnost podnikatelů musí být úměrná jejich
společenské moci“
9

jak ho chápeme dnes, tedy jako závazek členům společenství, životnímu prostředí,
lidským právům atd. a ne pouze akcionářům.

Prvek dobrovolnosti se poprvé objevil taktéž v šedesátých letech v knize Corporate
Social Responsibilities autora Clarence C. Waltona. Walton spojil CSR s myšlenkou,
že podniky musí dobrovolně připustit a uznat, že mají odpovědnost i mimo své
korporátní prostředí (Frederick, s.203). Sedmdesátá a osmdesátá léta se nesla ve
znamení nutnosti určit, jakého druhu konkrétně má korporace zodpovědnost.

Významný teoretik managementu Peter Drucker přišel v roce 1984 s myšlenkou
proměnit sociální problémy na ekonomické příležitosti (Frederick, s.8): „správná
společenská odpovědnost firem spočívá ve zkrocení draka – to znamená, v přeměně
sociálních problémů v ekonomické příležitosti a výhody, ve výrobní zdroje, v blahobyt
lidí, v dobře placená místa a v bohatství (Drucker, s. 323)

Průlom nastal v roce 1971, kdy Komise pro ekonomický rozvoj (Committee for
Economic Development, CED) zveřejnila svou publikaci Social Responsibilities of
Business Corporations, v níž představila svůj třívrstvý model Corporate Social
Responsibility členěný na pomyslné kruhy. Ve vnitřním kruhu se podle ní nachází
základní odpovědnost, kterou má organizace k vytváření zisku a růstu. Ve středním
kruhu umístila vnímavost organizace ke změně společenské smlouvy, která existuje
mezi podnikem a společností, když usiluje o své ekonomické zájmy. A konečně ve
vnějším kruhu je odpovědnost a jednání, které musí organizace vyvíjet, aby aktivně
přispěla ke zlepšení společenského a životní prostředí. Soustředěním se na závazky
ze všech tří kruhů modelu podnik zesiluje vazby se společností ke které náleží, a
vyjadřuje tak svůj zájem na jeho správném vývoji (Thinkingshift).
V průběhu devadesátých let došlo k několika krizím v oblasti CSR z nichž zřejmě
nejvýznamnější byly aféra ohledně potopení plošiny Brent-Spar a následný bojkot
firmy Shell, kontroverzní aktivity stejnojmenné společnosti v deltě Nigeru a její
spojování s odsouzením aktivisty Ken Saro-Wiwy, či praktiky firmy Nike porušující
pracovní a lidská práva v jejích asijských továrnách. Korporace si začaly uvědomovat
důležitost toho, jak jejich obraz vnímá veřejnost a jakou mají reputaci. Pochopily, že
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potřebují strategii, jak přesvědčit veřejnost že mohou mít velmi hodnotnou a
společensky významnou roli v rámci komunity, ve které aktivně provádějí činnost.
Volání po větší odpovědnosti a transparentnosti vedlo k nynějšímu zaměření se na
Corporate Social Responsibility, které dává korporacím lidskou tvář a zbavuje jich
jakýchkoliv kazů na jejich image a dojmů neetického chování.
S postupem času se idea CSR přeměnila tak, aby více odpovídala konkurenčnímu
prostředí. Není to již Doing Good to Do Good, ale Doing Good to do Well (Vogel, s.
19). Většina soudobých prací na téma CSR zohledňuje jeho vztah ke korporátní
ziskovosti.

Podle

průzkumu

z roku

2002

provedeného

společností

PricewaterhouseCoopers věří 70% výkonných ředitelů globálních korporací, že CSR
je zásadní pro ziskovost jejich korporace. Z průzkumu KMPG provedeného na 350
firmách vyplývá, že „velké mezinárodní společnosti vidí výhody ve zmírňování svého
vlivu na životní prostředí … šetří peníze a podporují svůj výkon tím, že podrobně
sledují jak jejich činnost dopadá na životní prostředí . . . Podniky vidí, že mohou také
vydělávat“ (Vogel, s. 21)
Vývoj ukazuje, že „konat dobro“ a „profitovat“ jsou stále více spojeny. Ačkoliv
neexistuje studie, která by spojení provádění společensky odpovědných aktivit a
zvýšení zisku korporace empiricky potvrzovala, existují náznaky, že mezi nimi
existuje příčinná souvislost a že se společensky odpovědné chování vyplácí. Ale
stejně jako neexistuje pravidlo, že firmy které vynakládají více peněz na marketing
profitují více než ty, které vynakládají méně, není řečeno, že více zodpovědné firmy
mají lepší výsledky než ty méně zodpovědné. Riziko, které s sebou nese CSR je
stejné jako s každou jinou obchodní strategií, a proto si podniky vybírají různé stupně
zangažovanosti v CSR závisející na rizicích a příležitostech, kterým čelí (Vogel, s.
33). Vývoj ale mluví jasně: v roce 1977 méně než polovina firem uvedených v
hodnocení Fortune 500 zmiňovala CSR ve svých výročních zprávách, přičemž
koncem devadesátých již téměř 90% firem zahrnovalo CSR jako důležitou součást do
svých strategických cílů a aktivně propagovala své CSR aktivity ve výročních
zprávách (Evolution of CSR, s. 2)
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1.1.3.

Trendy v oblasti Corporate Social Responsibility

Poslední desetiletí je ve znamení většího objemu dárcovství, zvýšeného počtu
reportů o společenskoodpovědních iniciativách, ustálení korporátní vůle konat dobro
a posun od dávání jako povinnosti k dávání jako strategii (Kotler, s. 4).
Zvýšené dárcovství
Podle organizace Giving USA vzrostlo dárcovství korporací z odhadovaných 9.6
miliardy dolarů v roce 1999 na 12.19 miliardy dolarů v roce 2002 (Kotler, s. 4). Podle
české organizace Fórum dárců se v letech 2002 až 2004 zvýšil počet firem, které se
věnují dárcovství, o 12% (Fórum dárců).
Zvýšený reporting a větší transparentnost
Od roku 1990 neustále stoupá počet nefinančních sociálních reportů. Z okrajově
provozované činnosti se tak stala zavedená a dnes již relativně běžná záležitost.
Čísla stoupala z méně než 100 společností v roce 1993, přes více než 500 v roce
1998 a v dnešní době vydává sociální reporty přibližně 2000 společností. Důležité
také je, že v roce 2003 prošlo 49% těchto reportů auditem různého rozsahu (Vogel, s.
67). Pokusy o standardizaci těchto reportů tak, aby měly vypovídací hodnotu
v porovnání s reporty ostatních korporací vedly k založení Global Reporting Initiative
(GRI), jejímž cílem je harmonizace nefinančního korporátního reportingu. Reporty
pokrývají témata jako roční výdaje na dárcovství, CSR priority, hlavní CSR iniciativy
atd. I když se jejich kvalita s postupem času zvyšuje, stále zde zůstává nepoměr mezi
jednotlivými korporacemi.
Je ale zřejmé, že zvýšený reporting přispívá k větší transparentnosti podniků.
Zámořské výrobní továrny velkých korporací musí být přístupné kontrolorům,
spotřebitelé si mohou informace o nutričním složení potravin a jejich původu přečíst
na obalech, informace o poměru zaměstnanosti mužů a žen, platech manažerů a
jejich odměnách v konkrétních firmách jsou nyní snáze dostupné (Frederick, s. 295).
Je pouze na samotných korporacích k jak velké transparentnosti se zaváží, ale
obecně platí, že pokud korporace důsledně samy neinformují veřejnost o svých
činech a přečinech, veřejnost se o nich dozví z fotografií či z úst reportérů v médiích.
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Je v zájmu korporací, aby nejen prezentovaly své úspěchy, ale také připouštěly, že
se dopustily chyb.
Větší očekávání veřejnosti
V současné době společnost, a to jak nezainteresovaní jedinci, tak stakeholdeři2, od
korporací očekávají více než jen dobré finanční výsledky. Velké korporace nikdy
neměly v očích veřejnosti dobrou reputaci a důvěra v ně nebyla velká (Frederick, s.
295). Proto je pochopitelné, že korporace vědomy si tohoto problému chtějí zvýšit své
standardy činnosti, což není tak jednoduché jako tvorba zisku a uspokojování
akcionářů. Veřejnost očekává více a je schopna korporace, které si nevedou podle
jejich představ, náležitě potrestat, a naopak odměnit ty, které v jejich očích dostávají
závazkům odpovědné firmy.
Větší dohled
Jen v samotném USA nyní existuje více než 2000 nevládních organizací (Nongovernmental organizations, NGOs), které dohlížejí na severoamerické korporace.
Transparency International, která je světoznámá svou snahou o potírání korupce, je
symbolem globální nevládní organizace (Frederick, s. 296). Okruh pozorovatelů se
stále zvyšuje a korporace tak mají stále méně prostoru k zakrývání svých nekalých
praktik či nečestného jednání. Vedle nevládních organizací to jsou také média, která
se neustále pokouší upozorňovat na nepravosti korporací. Ty jsou si toho vědomy, a
je to zřejmě i jedna z motivací, proč se chovat uvědoměle.

Více pozornosti a ocenění pro odpovědné korporace
Korporace si stále více uvědomují, že správně prováděné CSR jim může zajistit
publicitu (Frederick, s. 296). V současné době existuje mnoho žebříčků a hodnocení
oceňujících ty korporace, které si v provádění CSR vedou dobře. Takovéto žebříčky
vydávají média, kde je významné zejména hodnocení časopisu Fortune, který od
roku 2005 zveřejňuje seznam korporací, které hodnotí podle toho, jak se řídí sociálně

2

Stakeholders jsou všechny osoby, instituce či organizace, které mají vliv na chod podniku nebo jsou
jím ovlivněny. Patří sem investoři, zaměstnanci, zákazníci, obchodní partneři, zástupci státní
správy, média, odbory, mezinárodní organizace a další.
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odpovědnými praktikami. Kromě médií se touto problematikou zabývá také soukromý
sektor, například švýcarská společnost Covalence3, která shromažďuje informace
z médií, společnosti a samotných korporací a následně uveřejňuje hodnocení etické
reputace

firem

fungujících

v nejrůznějších

průmyslech,

od

zábavního

po

petrochemický. Korporace takováto hodnocení vidí jako možnost, jak se zviditelnit.
Jejich společenská odpovědnost je potvrzena ze strany mnohdy renomovaných
společností a to dodává jejich vlastní prezentaci CSR dostatečnou kredibilitu.

1.1.4.

Hlavní iniciativy Corporate Social Responsibility

Možností, jak konkrétně uplatnit CSR dané korporace a na co se zaměřit, je mnoho.
Většina společensky zodpovědných aktivit korporací spadá pod šest důležitých
iniciativ (Kotler, s. 22). Protože

mnoho z nich nemá zavedený český ekvivalent,

uvedu názvy jednotlivých iniciativ v jejich originálním znění s eventuálním českým
překladem.

Cause Promotions

Korporace poskytuje finanční prostředky, věcné příspěvky či jiné korporátní zdroje,
aby zvýšila povědomí a zájem o společenský problém. Korporace může iniciovat a
prosazovat změnu ze své vlastní iniciativy a svými vlastními prostředky, může být
významným partnerem, či jednoduše jedním ze sponzorů (Kotler, s. 23).

Cause-Related Marketing, (CRM)

Korporace se zavazuje poskytnout finance či darovat procentuální podíl ze svých
příjmů pro určitý společenský problém na základě výše svých prodejů (například 1,Kč z každého prodaného výrobku). Většinou se jedná o časově omezenou akci
zaměřenou na specifický produkt a problém. Korporace jako ziskový subjekt
spolupracuje s neziskovými subjekty, a vzniká tak vzájemně prospěšná situace, kdy
se zvyšuje prodej určitého výrobku a generují se peníze pro určitý společenský
3

Dostupné z WWW: http://www.covalence.ch/index.php/about-us/
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problém. Spotřebitelé tak mají možnost zdarma přispět na různě charitativní účely
(Kotler, s. 23).

Corporate Social Marketing

Korporace podporuje rozvoj a uskutečnění změny chování společnosti. Většinou se
jedná o kampaně zaměřené na zdraví, bezpečnost či životní prostředí. Rozdíl mezi
corporate social marketingem a cause promotions je ten, že zatímco corporate social
marketing se soustředí na změnu chování, cause promotions se snaží získat finanční
prostředky a zvýšit povědomí a dobrovolnickou angažovanost pro společenský
problém. Korporace může změnu chování iniciovat sama, nebo se spojit s veřejným
sektorem či neziskovými organizacemi (Kotler, s. 23) .

Corporate Philantropy (Firemní filantropie)

Korporace poskytuje přímé příspěvky na charitativní účely či společenský problém, ve
většině případů formou finančních dotací, příspěvků nebo věcných darů. Tato
iniciativa je pravděpodobně nejstarší ze všech CSR iniciativ (Kotler, s. 24). Stále více
společností se dnes snaží zakomponovat firemní filantropii do své dlouhodobé
strategie a cílů a v rámci dlouhodobého partnerství přispívat na záležitosti, které jsou
spojeny s jejich podnikatelským změřením.

Community Volunteering (Komunitní dobrovolnictví)

Korporace povzbuzuje a nabádá své zaměstnance a obchodní partnery, aby se
osobně zúčastnili dobrovolnických akcí zaměřených na podporu místní komunity či
jejich problémů. Tyto akce mohou být organizovány samostatně nebo ve spolupráci
s neziskovými organizacemi působícími v dané oblasti. Zaměstnanci mohou být do
těchto aktivit zapojeni prostřednictvím korporace nebo ze své vlastní iniciativy. V tom
případě jim korporace poskytne výhody a úlevy, jako například placené volno (Kotler,
s. 24).
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Socially Responsible Business Practices (Společensky odpovědné obchodní
praktiky)

Korporace si osvojuje a provádí dobrovolné obchodní praktiky, které podporují
společenský blahobyt a životní prostředí. Iniciativy mohou být prováděny samotnou
korporací či ve spolupráci s jinými organizacemi.

1.1.5.

Dělení Corporate Social Responsibility podle triple-bottom-line

Každou z výše uvedených praktik je dále možné dělit podle toho, do jaké sféry
takzvané „triple-bottom-line“ (TBL) spadá. Triple-bottom-line je koncept, který
požaduje, aby se celkový obraz podniku zakládal nejen na ekonomických, ale i
enviromentálních a sociálních ukazatelích4 (Business Leaders Forum, s. 16).
Prováděné CSR praktiky by tedy měly u korporací ideálně pokrývat všechny tyto tři
oblasti.

Corporate Social Responsibility v ekonomické oblasti (Profit)

Patří sem zejména kodex etického chování firmy, který si firma tvoří interně a který je
závazný pro všechny její zaměstnance, odpovědné chování vůči dodavatelům,
investorům a zákazníkům, kteří tvoří skupinu stakeholders, uplatňování principů
corporate governance a transparentnost.

Corporate Social Responsibility v sociální oblasti (People)

Do této sféry patří péče o zdraví a

bezpečnost

zaměstnanců nejen v průběhu

pracovní doby, ale i v jejich volném čase, dodržování pracovních standardů, zajištění
rovných příležitostí pro muže a ženy a rozvoj lidského kapitálu.

4

Koncept byl vytvořen Johnem Elkingtonem v roce 1994, poději rozvinut v jeho knize z roku
1998, Cannibals with Forks: the Triple Bottom Line of 21st Century Business. Pojmy
ekonomický, enviromentální a sociální jsou často zastoupeny slovy Profit, Planet, People.
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Corporate Social Responsibility v enviromentální oblasti (Planet)

Zde je to zejména snaha o zmenšování dopadu na životní prostředí a o ochranu
přírodních zdrojů, ekologická firemní politika a investice do výzkumu.

1.1.6. Potenciální

výhody

plynoucí

z provádění

Corporate

Social

Responsibility
Provádění CSR podniky jim přináší přímý prospěch. S každou z iniciativ CSR od
cause promotions až po společensky odpovědné obchodní praktiky jsou spojeny
různé výhody, ale všechny spojuje několik obecných prvků.

Jak roste zájem společnosti o životní prostředí a zdravý životní styl, mnoho
spotřebitelů preferuje výrobky od zodpovědných obchodníků a podniky si tak vytvářejí
základnu loajálních zákazníků. Odpovědné chování přináší podnikům jak konkurenční
výhodu oproti těm podnikům, které nejsou společensky odpovědné, tak větší
potenciál rozlišení značky koncovým spotřebitelem. S větší konkurenceschopností
souvisí větší přitažlivost pro investory, kteří ve společnostech provádějících CSR
nevidí tak velké riziko.

Odpovědné chování také posiluje hodnotu značky, korporátní obraz a transparentnost
podniku jak navenek, tak dovnitř. Firmy mají možnost přilákat nové a udržet si kvalitní
pracovníky, kteří spatřují ve společensky odpovědných podnicích přidanou hodnotu
právě v podobě CSR. Tito pracovníci jsou pak v podnicích pozitivně motivováni
k tomu, aby si udržovali vysokou produktivitu a pokud je k nim podnik loajální, což se
od podniků provádějících CSR očekává, pak jsou loajální i její zaměstnanci.

1.1.7. Potenciální nevýhody a rizika plynoucí z provádění Corporate
Social Responsibility
Podniky mohou spatřovat nevýhody zejména v tom, že z krátkodobého hlediska nelze
hodnotit její návratnost a celkově jsou velmi obtížně měřitelné její dopady. Je proto
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třeba, aby manažeři byli přesvědčeni o účelnosti a správnosti jejího provádění a
neváhali CSR zapojit do celkové firemní strategie. Na jednu stranu jsou společensky
odpovědné lépe vnímány společností, na druhou je na ně upřeno více pozornosti a
v případě incidentů, které jsou v nesouladu s firemním CSR mohou být obviněny
z greenwashingu,

1.2.

1.2.1

Shell jako společensky odpovědný podnik

Stručný popis společnosti Shell

5

Mezinárodní korporace Royal Dutch/Shell, což je přesný název společnosti, kterou
většina z nás zná jednoduše pod názvem Shell, vznikla v roce 1907 spojením
společností Royal Dutch a Shell. Toto spojení mělo za účel vytvoření subjektu, který
se měl stát konkurenceschopným tehdejšímu lídrovi v ropném průmyslu, americké
společnosti Standard Oil. Nyní Shell tvoří skupina energetických a petrochemických
společností. V roce 2006 její zisk dosahoval 25,442 miliard dolarů a byla tak třetí
největší korporací na světě (Fortune). Působí ve 130 státech a počet jejích
zaměstnanců činí více než 108 000.

Jednotlivé společnosti ve skupině Shell fungují nezávisle na sobě, ačkoli postupují
podle stejných zásad podnikání. Jsou rozděleny do pěti hlavních divizí: Průzkum a
výroba, Ropné produkty, Chemická výroba, Zemní plyn a výroba elektřiny a
Obnovitelné zdroje. Společné zásady zajišťují, že dosahují v ekonomické, ekologické
i sociální sféře stejných výsledků.

Cílem skupiny Shell je řídit se hodnotami, které se vyvíjely během podnikání
trvajícího více než sto let. Jejím závazkem je přispívat k trvale udržitelnému rozvoji a
dodávat energii čistším a společensky odpovědnějším způsobem. Společnost Shell

5

Data o firmě Shell je možné čerpat zejména z internetových stránek www.shell.com, které pokrývají
období od roku 1997 do současnosti. Z tohoto důvodu ze zaměřím na aktuální data, která
firma Shell poskytuje o svých CSR aktivitách.
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výrazně přispívá do ekonomik všech částí světa tím, že vytváří bohatství a rozděluje
jej svým akcionářům, vládám, které vlastní zdroje, zaměstnancům a dodavatelům.

Shell si jako mezinárodní korporace uvědomuje, že jeho krátkodobý a dlouhodobý
úspěch závisí na nalezení společensky a enviromentálně odpovědných praktik, které
pomohou naplnit potřeby lidstva, avšak jeho cesta k nim byla mnohdy složitá.

1.2.2.

Hlavní iniciativy CSR

Shell byla jednou z prvních korporací, která si osvojila koncept Triple-Bottom-Line. Po
sérii obrovských neúspěchů na poli společenské odpovědnosti v devadesátých letech
musel Shell změnit od základů svůj přístup směrem k zodpovědnému chování a
transparentnosti. V roce 1997 Shell učinil veřejný závazek filozofii CSR a od té doby
pracuje na jeho přeměně v realitu v podobě včlenění CSR do celé firemní strategie a
filozofie. V případě tak velké korporace jako je Shell je nezbytné do provádění CSR
zahrnout mnoho aspektů jejího každodenního fungování. Jak již bylo na začátku
řečeno, Shell pracuje s konceptem Triple-Bottom-Line a podle něj lze také rozdělit
oblasti a iniciativy, které svým CSR pokrývá.
Shell své CSR aktivity prezentuje pod souhrnným názvem Environment and Society
(Životní prostředí a společnost). Na první pohled se může se zdát, že toto členění
zapomíná na ekonomickou oblast TBL, tedy kodex etického chování firmy a
zaměstnanců či jeho transparentnost. Je tomu právě naopak, tato oblast je pro firmu
jedna z nejdůležitějších a spolu se sociální a enviromentální skupinou aktivit tvoří tři
pilíře, na kterých stojí provádění CSR firmy Shell.

1.2.2.1.

Ekonomický aspekt CSR – Profit – Making It Happen

Kontrolní rámec a standardy

Firma Shell si osvojila velice efektivní a přísný kontrolní rámec, který v sobě zahrnuje
nejrůznější stupně. Vše zahrnují Shell General Business Principles (Obchodní
principy), které jsou aplikovatelné na všechny procesy, které ve firmě probíhají.
V roce 2005 byly revidovány, aby se přizpůsobily novým přísnějším standardům. Ve
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své původní podobě principy existují od roku 1976 a po celou dobu zůstaly v podstatě
nezměněné, jelikož klíčové hodnoty, na kterých jsou založeny, přetrvaly dodnes6.
Změny, které proběhly v posledních letech, jsou spíše pouhou revizí a přizpůsobením
novým podmínkám, než radikálními změnami.

Tyto Principy se dělí na osm oblastí, které lze aplikovat na všechny obchodní vztahy
a jsou vyžadovány od všech zaměstnanců. Shell se podle svých vlastních slov snaží
být správným korporátní občanem a reagovat na všechna možná hlediska (Shell
General Business Principles, s.3).

Ekonomika
Pro Shell znamená ziskovost jak ekonomickou výkonnost tak hodnotu, jakou dávají
jeho produktům a službám zákazníci. Je zdrojem k dalším investicím a bez ní by
nebylo možné naplnit závazky, které si Shell stanovil. Investiční rozhodnutí musí být
činěny s ohledem na kritéria udržitelného rozvoje a na zvažování jejich potenciálních
rizik (Shell General Business Principles, s.6).

Konkurence
Shell podporuje svobodnou hospodářskou soutěž a jeho soutěžní praktiky mají být
spravedlivé, etické a v souladu s místní úpravou soutěžního práva (Shell General
Business Principles, s.6).

Čestné podnikání
Shell trvá na dodržování čestnosti, spravedlnosti a poctivosti ve všech aspektech
svého podnikání a totéž očekává od všech svých obchodních partnerů a protějšků.
Přímé nebo nepřímé nabídky, vyjednávání o platbách či přijímání úplatků v jakékoliv
podobě je nepřijatelné. Zaměstnanci se musí vyhnout střetu zájmů mezi svými
soukromými a obchodními aktivitami. Všechny obchodní transakce firmy musí být
provedeny podle zavedených procedur a podléhají prověření (Shell General Business
Principles, s.7).

6

Shell.com [online]. 2006 [cit. 2008-04-18]. Dostupný z WWW: <http://www.shell.com/home/content/envirosocen/making_it_happen/our_commitments_and_standards/shell_general_business_principles/sgbp_13042
007.html>.
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Politická angažovanost
Shell se chová odpovědně a podle práva států, ve kterých podniká. Neposkytuje
žádné finance politickým stranám ani jejím představitelům. Nicméně pokud se její
zaměstnanci chtějí ucházet o veřejné posty, mohou tak činit, pokud je to vhodné
vzhledem k lokálním podmínkám (Shell General Business Principles, s.7).

Zdraví, bezpečnosti a životní prostředí
Shell si osvojil systematický přístup ke zdraví, bezpečnosti a životnímu prostředí a
stále hledá způsoby, jak se zlepšovat (Shell General Business Principles, s.8).

Lokální komunity
Shell se snaží být dobrým sousedem v komunitách, kde podniká prostřednictvím
přímých a nepřímých příspěvků k dlouhodobému prospěchu těchto komunit a snaží
se snižovat jakékoliv negativní dopady své činnosti na tyto komunity (Shell General
Business Principles, s.8).

Komunikace a vztahy
Pravidelný dialog se stakeholdery je pro Shell nezbytný. Zveřejňování plně
transparentních

reportů

a interakce se zaměstnanci, obchodními partnery a

lokálními komunitami musí být prováděna čestně a zodpovědně (Shell General
Business Principles, s.9).

Dodržování zákonů
Shell jedná ve shodě se všemi platnými právními normami států ve kterých podniká
(Shell General Business Principles, s.9).

Dodržování těchto závazků závisí na lidském faktoru. Je proto v zájmu manažerů,
aby jejich zaměstnanci pochopili a správně aplikovali zásady, které si Shell jako
podnikatelský subjekt vytýčil. Zaměstnanci mají také v rámci kontrolního systému
možnost bezpečně a bez následků informovat o porušování těchto pravidel.

Všechny Principy jsou dále rozvedeny v takzvaném Code of Conduct (Pravidlech
chování), která dále upřesňují jednotlivé principy a vysvětlují jejich aplikaci
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zaměstnancům, kteří jsou klíčovými subjekty pro jejich správné dodržování (The Shell
Sustainability Report 2006, s. 21).

Reporting

Shell od roku 1997 každoročně zveřejňuje svůj Shell Sustainability Report, který je
mezinárodně uznáván za to, jak ukazuje klíčové aktivity firmy Shell v enviromentální,
ekonomické a sociální oblasti.

Od roku 2005 report prochází kontrolou ze strany externí kontrolní komise jejímiž
členy jsou vedoucí pracovníci organizací zaměřených na práci s CSR, jako například
Transparency International, Living Earth atd., která má za cíl dohlížet na dva aspekty:
zda report obsahuje správné a plné informace o záležitostech o které mají
stakeholdeři největší zájem a jak reflektuje očekávání stakeholderů (The Shell
Sustainability Report 2006, s. 40). Tato externí komise dává reportu dostatečnou
kredibilitu a zajišťuje, že je stakeholderům nabídnut pohled z jiné strany.

Shell kromě svého Sustainability Report vydává i reporty zaměřené na jiné než
externí stakeholdery, zejména specialisty a jedince s hlubším zájmem o tuto
problematiku, ale i širokou veřejnost. Pro investory vydává Annual Report, pro své
zaměstnance Sustainability Review, který je součástí rozsáhlé interní komunikace.
Každý z těchto reportů se soustředí zejména na ty oblasti, které jsou klíčové pro
společnost a její stakeholdery (The Shell Sustainability Report 2006, s. 40).

Vytváření reportů se řídí pravidly, které jsou dobrovolné a společnosti je dodržují jen
z vlastní iniciativy a zájmu. Shell vytváří své reporty v souladu se směrnicemi G3
Global Reporting Initiative. Podle hodnocení firma Shell dosahuje úroveň A+
v aplikaci GRI směrnic. Shell také zohledňuje směrnice International Petroleum
Industry Environmental Conservation Association Guidelines (The Shell Sustainability
Report 2006, s. 40).

Kromě reportů vydávaných na globální úrovni v rámci celé skupiny Shell existují i
lokální reporty, které přesně a důkladně vystihují místí problematiku a jsou bližší
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místním stakeholderům. Lokální reporty jsou publikovány pro státy jako Nigérie, Čína,
Egypt, Kanada či Brazílie.

Práce se stakeholdery

Shell ovlivňuje a je ovlivňován mnoha skupinami stakeholderů. Mezi nimi jsou
například vlády, zákazníci a dodavatelé. Se zaměstnanci Shell pracuje jak na
individuální bázi, tak prostřednictvím pracovních unií či odborů. Práce s lokálními
stakeholdery zahrnuje zmírňování škodlivých vlivů jaké vytvářejí činnosti firmy Shell a
poskytování sociálních benefitů. Stakeholdeři jsou o aktivitách firmy informováni
prostřednictvím reportů.

1.2.2.2.

Sociální aspekt CSR – People – Society

Zaměstnanci

Pokud chtějí být v dnešní době firmy konkurenceschopné, musí být schopny získat a
udržet kvalitní zaměstnance. Strategie firmy počítá s neustálým rozšiřováním lidského
kapitálu. Již u přijímacích pohovorů do firmy Shell musí zaměstnanci prokázat, že
svět společenské odpovědnosti jim není cizí a že jsou schopni uvažovat v rovinách
udržitelného rozvoje. Strategie firmy totiž může být sebelepší, ale pokud ji
zaměstnanci nedodržují, jako by neexistovala. Kvalifikovaní a zkušení zaměstnanci
jsou neodmyslitelnou součástí k dosažení cílů takové strategie. S tím, jak stárne
generace kvalifikovaných ropných inženýrů7, sílí potřeba po nové generaci inženýrů a
projektových manažerů. Aby dosahovali dobrých výsledků, zaměstnanci se musí cítit
uznávání a zapojení do dění firmy. Shell tak činí prostřednictvím respektování jejich
lidských práv a poskytnutí jim bezpečných, uspokojivých a kompetitivních pracovních
podmínek. Ke všem zaměstnancům je přistupováno stejně a neustále se zvyšuje
počet žen na vedoucích pozicích8. Zaměstnanci jsou pobízeni, aby se podíleli na

7

Podle firmy Shell se do roku 2010 třetina všech ropných inženýrů na světě dostane do důchodového
věku.
8
V roce 2006 to bylo 23.2% oproti 21.8% v roce 2005.
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chodu společnosti nad rámec jejich obvyklých povinností a aby bez obav mohli
vyjádřit své potenciální obavy (The Shell Sustainability Report 2006, s. 25).
Shell nepřipouští dětskou práci, a to jak ve vlastních pracovních zařízeních, tak ani u
svých dodavatelů či jiných nepřímých účastníků jeho podnikání (The Shell
Sustainability Report 2006, s. 24).
S ohledem na specifické zaměření firmy Shell a na to, že velké množství jejich
zaměstnanců pracuje v relativně nebezpečných venkovních podmínkách továren a
dalších technicky zaměřených lokalitách, je jedním z prvořadých cílů zajistit jejich
bezpečnost. Podle slov generálního ředitele firmy Shell bylo pro rok 2007 prioritou
snížení počtu smrtelných událostí, které v roce 2006 činily 37 mrtvých (The Shell
Sustainability Report 2006, s. 5). Do budoucna je snahou docílit nulového počtu
smrtelných událostí. Je však otázkou, zda je to při počtu 108 000 zaměstnanců a
přibližně 300 000 dodavatelů vůbec splnitelné s ohledem na všudypřítomnou možnost
pochybení lidského faktoru.
Sousedé
Přítomnost ropných společností v nejrůznějších lokalitách může na tyto lokality mít jak
pozitivní, tak i negativní dopady. K těm pozitivním patří zejména povzbuzení místní
ekonomiky a společenského rozvoje prostřednictvím zvýšeného počtu nových
pracovních míst, příležitostí pro lokální dodavatele a zaangažování samotné firmy.
Existují však i negativní dopady, které musí být co do největší míry eliminovány. Aby
jakákoliv firma mohla fungovat v rámci lokální komunity, musí si vydobýt její důvěru
právě prostřednictvím zodpovědného chování a nových příležitostí uplatnění.
Komunity musí mít pocit, že nejsou jen pouhým zdrojem, ale že také dostávají něco
zpět.

Dny otevřených dveří, veřejné diskuze, a průzkumy veřejného mínění jsou

způsoby, jak zjistit názory obyvatel a na základě nich pracovat na vzájemné
spolupráci.
Shell se snaží zmírnit negativní dopady jaké může přinést vstup ropné společnosti do
dané lokality. Jde zejména o zdravotní problémy, které hrozí z továren v podobě
znečišťování ovzduší a jiných nežádoucích vlivů a také lidem, v jejichž případě může
jít o zavlečení nemocí proti kterým nejsou místní lidé imunní. Další z řady problémů
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může být otázka bezpečnosti provozu továren, kterou Shell řeší pravidelným
informováním místních obyvatel o krizových evakuačních plánech a především jejich
bezpečným provozováním. Podle dat firmy Shell je v průběhu stavby nových projektů
jedním z největších bezpečnostních dopadů na místní komunity zvýšená nehodovost,
kterou Shell řeší spoluprácí s místními vládami a podniky (The Shell Sustainability
Report 2006, s. 22). V oblastech, kde žije původní obyvatelstvo (zejména se to týká
rozvojových zemí) hrozí riziko, že s příchodem velkého počtu pracovníků spolu
s novým projektem dojde k narušení místní kultury a tradic.
Zodpovědné využívání vlivu
Politicky nestabilní regiony a riziko
Shell má jako nadnárodní korporace působící v mnoha státech světa a disponující
obrovským kapitálem mnoho možností, jak využívat svůj vliv na prostředí, ve kterém
působí. Při svých obchodních aktivitách se často dostává do států s nestabilní
politikou a s různou úrovní právní vyspělosti.
Bohatá naleziště ropy se v mnoha případech nacházejí právě v regionech, ve kterých
je politický neklid, ozbrojená opozice a vojenská aktivita. Působení v takto citlivých
oblastech vznáší mnoho požadavků, zejména na dodržování s lidských práv,
bezpečnosti a standardů životního prostředí, ale také na potírání úplatkářství a
uplatňování mezinárodního práva.
Shell v těchto situacích spolupracuje s místními vládami a s lokálními společnostmi a
využíváním svého vlivu se snaží přispívat ke zlepšení situace nejen v rámci svého
působní v dané lokalitě, ale také v celém státě. Některé státy nemají dostatečně
vyvinuté bezpečnostní mechanizmy a proto je nezbytné, aby v nich zahraniční
korporace využívaly služeb soukromých bezpečnostních služeb. Shell využívá
ozbrojenou ochranu pouze v případech, kdy to v rámci zachování bezpečnosti
zahraničních subjektů nařizují zákony nebo kde není jiná možnost jak zajistit
bezpečnost svých zaměstnanců. Bezpečností pokyny pro pracovníky byly vyvinuty ve
spolupráci s organizacemi zabývajícími se lidskými právy a s mezinárodními
organizacemi jako je OSN. Shell podporuje „Voluntary Principles on Security and
Human Rights“, které poskytují praktické rady společnostem jak dodržovat bezpečné
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podmínky jejich provozů a při tom i lidská práva a základní svobody. Koncem roku
2006 byly tyto pravidla implementována do obchodních praktik v rizikových státech
jako jsou Nigérie a Pákistán (The Shell Sustainability Report 2006, s. 24).
Platby vládám
Příjmy z těžby ropy jsou pro rozvíjející se státy způsobem, jak se ekonomicky vyvíjet
a zlepšovat svou sociální funkci státu. Pokud jsou společnosti, které zisk vytvářejí,
schopny jej distribuovat správným způsobem, mohou vést k těmto kýženým
důsledkům. Pokud jsou ale naopak distribuovány nezodpovědně, může to vést ke
korupci, uplácení a konfliktům. Kampaň Publish What you Pay9 má za cíl, aby
korporace veřejně deklarovaly co a kolik platí hostitelským státům v podobě daní,
poplatků a jiných plateb. Skupina neziskových organizací, které zaštiťují tuto kampaň,
tvrdí, že to povede ke snížení korupce a vyvolá debatu jak státy nakládají s těmito
platbami. V praxi však existují úskalí spojená s implementováním této koncepce.
V mnoha rozvojových státech společnost Shell spolupracuje ve formě joint venture
s místními podniky, které jsou často ve vlastnictví státu. Podmínky které jsou dány
v případě v takové spolupráce zakazují zveřejňovat informace o financích společnosti
pokud neexistuje souhlas všech partnerů. Vyvstává zde opět problém nedostatečné
právní vyspělosti mnoha rozvojových států, kde vlády nemají zájem na tom, aby
informace o jejich spolupráci se soukromými firmami byly zveřejněny a tyto soukromé
korporace mnohdy nemají jinou možnost než právě s těmito státem vlastněnými
společnostmi spolupracovat. Další iniciativou v této oblasti, kterou Shell podporuje, je
Extractive Industries Transparency Initiative (EITI), uvedená vládou Spojeného
království, která má taktéž za cíl transparentnost v platbách, jaké hostitelské vlády
získávají z výnosů těžby přírodních zdrojů, a to jak od soukromých podniků, tak
státem vlastněných podniků. Shell se souhlasem Nigerijské vlády v roce 2003 jako
první společnost zveřejnil platby, které jí uhradil. Programem této iniciativy se Shell
řídí také ve státech jako Ázerbájdžán, Kamerun, Gabon a Kazachstán (The Shell
Sustainability Report 2006, s. 28).

9

Shell.com [online]. 2006 [cit. 2008-04-18]. Dostupný z WWW: < http://www.shell.com/home/content/envirosocen/society/using_influence_responsibly/payments_to_governments/what_is_the_issue/whats_the_issue_ptg_0004
07.html>.
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Postoj firmy Shell k platbám vládám je nicméně takový, že kdykoliv je to možné, mělo
by se tak dít transparentně a v souladu s odpovědným podnikáním. V roce 2006 Shell
poskytl vládám více než 17 miliard dolarů v podobě daní a 1.6 miliard v poplatcích a
shromáždil 71 miliard dolarů spotřební daně10.
Čestné podnikání
Cílem společnosti Shell je postavit se nelegálním a nepoctivým praktikám, zejména
úplatkářství. Úplatkářství je nesmírně škodlivý fenomén, který existuje zřejmě tak
dlouho, jak dlouho existuje moc. Ničí trhy a celkovou ekonomickou, sociální a
politickou výkonnost, zvláště v rozvojových zemích, kde se vyskytuje nejčastěji. Právě
v nich může být korupce důsledkem chudoby, ale stejně i její příčinou. Jedná se o
začarovaný kruh, kdy zkorumpované elity plýtvají na úkor chudých a nejistota na trhu
práce a nedůvěra v právní stát vedou k nárůstu korupce, která prorůstá do všech
úrovní společnosti.
I když se v mnoha státech korupce považuje za běžný jev a neexistuje proti ní žádný
boj, Shell takové praktiky neakceptuje a snaží se její četnost přinejmenším snížit.
Existují rozdíly mezi korupcí velkého a malého rozsahu11. Korupce velkého rozsahu
zasahuje zejména ty, kteří činí důležitá rozhodnutí, tedy ministry, významné státní
činitele a někdy i samotné hlavy státu. Dochází v ní k přesunům velkých peněžních
částek a jelikož je kromě racionálního a technického hlediska u transakcí různého
typu zohledněn i osobní faktor, může docházet k naprosto zbytečným koupím,
protože ten, kdo rozhoduje, se může sám obohatit. Korupce malého rozsahu naopak
zasahuje méně významné státní činitele a úředníky, za jejichž pomoci lze urychlit či
zpomalit byrokratické procesy. V případě korupce malého rozsahu se většinou
nejedná o velké částky a její škodlivý dopad se nezdá tak velký, ale pokud sečteme
individuální případy, dostaneme stejně ničivý výsledek jako u předchozí.

10

Shell [online]. 2006 [cit. 2008-04-20]. Dostupný z WWW: <http://www.shell.com/home/content/envirosocen/society/using_influence_responsibly/payments_to_governments/our_approach/our_approach_ptg.htm
l>.
11
Shell.com [online]. 2006 [cit. 2008-04-18]. Dostupný z WWW: < http://www.shell.com/home/content/envirosocen/society/using_influence_responsibly/business_integrity/what_is_business_integrity/what_is_business_integrity_
000407.html>.
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Korupce může probíhat jak aktivně, tak pasivně. Aktivní spočívá ve nabízení peněz,
příslibů a výhod záměnou za jiné služby. Pasivní korupce je opačným případem, kdy
osoba ony peníze a přísliby přijímá a zneužívá svého vlivu ke splnění požadavků.
Čestné podnikání je jedním z klíčových principů Business Principle a jak již bylo
řečeno, vyplývá z něj nulová tolerance pro uplácení a podvody. Případy korupce jsou
oznamovány revizní komisi (Audit Committee of the Board of Royal Dutch Shell).
V roce 2006 bylo interním zpravodajským systémem oznámeno 96 takovýchto
případů, jejichž výsledkem bylo ukončení pracovního poměru s 143 zaměstnanci a
dodavateli. Každé dva roky je mezi zaměstnanci prováděn anonymní průzkum, který
se táže, zda jejich oddělení jedná čestně a zodpovědně. V roce 2006 odpovědělo
81% zaměstnanců kladně a 4% záporně (The Shell Sustainability Report 2006, s.
20).
Pro zaměstnance společnosti je důležitým vodítkem zejména Code of Conduct, který
jim poskytuje rady jak se zachovat v daných situacích, od problémů zahrnujících
soutěžní a antimonopolní právo, střetu zájmů, politické angažovanosti až po úplatky.
Jeho poselstvím je „pokud si nejste jisti, ptejte se“ (If you’re not sure, ask) (The Shell
Sustainability Report 2006, s. 21).
Zaměstnanci mají také možnost bezpečně a anonymně v jakékoliv chvíli upozornit na
nekalé praktiky, kterých jsou svědkem. Shell pro tyto účely od roku 2005 provozuje
globálně

zaměřené

internetové

stránky

přístupné
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hodin

denně,

které

zaměstnancům a obchodním partnerům umožňují anonymně v jejich rodném jazyce
podat zprávy o věcech, které jsou dle jejich názoru v nesouladu s Code of Conduct a
Business Priciples, a tedy čestnými obchodními praktikami12.
Stejně jako od řadových zaměstnanců i od dodavatelů a ostatních obchodních
partnerů je vyžadováno, aby se chovali v souladu s obchodními principy. Pokud si
společnost Shell není jistá, že daný obchodní partner rozumí a jedná podle

12

Shell.com [online]. 2006 [cit. 2008-04-18]. Dostupný z WWW: < http://www.shell.com/home/content/envirosocen/society/using_influence_responsibly/business_integrity/our_approach_to_business_integrity/ensuring_complia
nce_05052007.html>.
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obchodních principů, dále s takovými partnery nespolupracuje. V roce 2006 bylo
ukončeno na 64 dohod z důvodu nedostatečného souladu s principy13.
1.2.2.3.

Enviromentální aspekt CSR – Planet – Environment

V roce 1997 byl Shell jednou z prvních společností, která uznala hrozbu globálního
oteplování. Od této doby prošla tato problematika složitým vývojem, od otázek, kdo je
za globální oteplování zodpovědný po to, zda je možné proti němu něco udělat. Podle
generálního ředitele firmy Shell Jeroena van der Veera debata o klimatických
změnách jako takových skončila, a naopak by měla začít debata o možných řešeních
tohoto problému. To podle něj vyžaduje jak vysokou zangažovanost mezinárodních
koncernů, tak vlád, které by měly stanovit dlouhodobé postupy jak zajistit, aby bylo
pro společnosti výhodné investovat do energeticky úsporných řešení a snižování
CO2. Se stále rostoucím využíváním neobnovitelných zdrojů energie a zvyšováním
hladiny CO2 podle Van der Veera není možno ztrácet drahocenný čas14.
Paliva z neobnovitelných zdrojů energie budou i do budoucna hlavním zdrojem
zvyšující se poptávky po energii. I přes všechny snahy o vývoj nových zdrojů energie
stále zůstávají nejvýhodnější, nejdostupnější a nejvíce schopné pokrýt enormní
poptávku. Shell se neustále snaží účelně spravovat emise skleníkových plynů všude,
kde působí. V roce 2006 byly souhrnné emise skleníkových plynů všech pracovišť 98
milionů tun, což bylo o 7 tun méně než v předchozím roce, a o 20% méně než kolik
stanovily emise v roce 1990. Cílem je dramaticky snížit emise CO2 do roku 2010 na
pětiprocentní úroveň roku 1990, přičemž nebude omezen ekonomický vývoj (The
Shell Sustainability Report 2006, s. 36).

Shell se také snaží, aby docházelo ke snižování emisí u jeho spotřebitelů, kteří jich
při užívání jeho produktů souhrnně vyprodukují více než samotný Shell, průměrně
13

Shell.com [online]. 2006 [cit. 2008-04-18]. Dostupný z WWW: < http://www.shell.com/home/content/envirosocen/society/using_influence_responsibly/business_integrity/our_approach_to_business_integrity/ensuring_complia
nce_05052007.html>.
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Shell.com [online]. 2006 [cit. 2008-04-18]. Dostupný z WWW: < http://www.shell.com/home/content/envirosocen/environment/climate_change/our_approach_to_climate_change/our_approach_to_climate_change_000407.ht
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750 milionů tun za rok (The Shell Sustainability Report 2006, s. 14). Podporuje
zákazníky, aby využívali energii efektivně a poskytuje jim energetické možnosti
s menší výdejností CO2.
Konkrétními způsoby, jak Shell zmírňuje emise CO2, jsou zlepšování energetické
efektivity rafinerií, chemických továren a dalších pracovišť, zahrnování budoucích
nákladů emisí skleníkových plynů do obchodních rozhodnutí tak, aby nová pracoviště
měla nižší výdejnost CO2, zachycování a skladování skleníkových plynů a
monitorování vypouštění CO2 neměnným a transparentním způsobem.
S problematikou globálního oteplování a snahou o nahrazení stávajících zdrojů
novými je spojeno úsilí o stále větší používání obnovitelných zdrojů energie, které
jsou mnohem šetrnější k životnímu prostředí. Alternativní zdroje energie budou muset
být uplatňovány v mnohem větší míře, pokud svět bude chtít uspokojit zvyšující se
poptávku, zachovat energii bezpečnou a snižovat emise skleníkových plynů.
V současné době jsou však alternativní zdroje mnohem nákladnější než ty klasické, a
proto bude potřeba zvýšit jejich dostupnost. V dnešní době zásobují alternativní
zdroje přibližně jednu pětinu globální poptávky, z nichž je většina nukleárního a
hydroenergetického původu. Biopaliva, větrná a sluneční energie jsou dodávány
v méně než jednom procentu (The Shell Sustainability Report 2006, s. 3). Jedním
z hlavních důvodů této situace je, jak již bylo zmíněno, jejich vysoká cena. Shell
očekává, že do roku 2050 vzroste poptávka po zdrojích energie ze slunce, větru a
biopaliv šest až desetkrát15.
Kromě sluneční a větrné energie a biopaliv se mezi alternativní zdroje energie řadí
biomasa, vodní elektrárny a geotermální energie, v jejichž rozvoji se však Shell
neangažuje a plně se soustředí pouze na dříve uvedené tři typy.

Specifickým problémem ropných společností jsou ropné úniky, které mohou drasticky
narušit a kontaminovat okolní půdu a vodu a vystavit nebezpečí lidi žijící a pracující
v okolí rafinerií. Některé z úniků jsou kontrolovatelné a předvídatelné, takže jim lze
15

Shell.com [online]. 2006 [cit. 2008-04-18]. Dostupný z WWW: < http://www.shell.com/home/content/envirosocen/environment/alternative_energy/what_is_alternative_energy/what_is_alternative_energy_13042007.html>.
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správnou péčí předcházet, nicméně některé nezávisí na lidské vůli a lze jim jen těžko
zabránit, řadí se sem zejména úniky způsobené přírodními katastrofami a
sabotážemi.

Shell každoročně informuje o jeho ropných únicích. V letech 1997 a 2005 klesal počet
úniků, kterým bylo možné přímo zabránit, konkrétní čísla činila 5,7 tisíc tun oproti 19,3
tisíci tunám. Úniky založené na korozi potrubí v roce 2006 lehce vzrostly, což bylo
zapříčiněno

dvěma

velkým

úniky

v Nigérii.

Právě

v Nigérii

musel

Shell

z bezpečnostních důvodů opustit několik svých pracovišť a nemá proto relevantní
informace o únicích těchto lokalitách (The Shell Sustainability Report 2006, s. 17).
Shell považuje prevenci těchto úniků důležitější než následnou nápravu, a proto se
aktivně věnuje kontrolám a inspekcím na svých pracovištích a to samé vyžaduje i od
svých dodavatelů a partnerů.

1.3.

Implementování CSR do komunikační strategie

V poslední době začíná být pro společnosti stále více důležité, aby komunikovaly své
CSR. Musí tak činit otevřeně a transparentně vůči všem zainteresovaným skupinám.
Je to v jejich vlastním zájmu, na správném pochopení jejich CSR aktivit veřejností
závisí jejich celková reputace a pokud není CSR komunikováno správně, dostatečně
a strategicky a pokud společnost nedodrží konzistenci mezi tím, co je, a mezi tím, co
tvrdí že je, veřejnost, která má dnes mnohem větší úlohu než v minulosti, jí bude
považovat za nedůvěryhodnou.

1.3.1.

Co Shell komunikuje

Již je minulostí, aby společnosti komunikovaly pouze své ekonomické výsledky a
úspěchy. Existuje mnohem více témat, na které se společnostem vyplatí upozornit a
ukázat tak, že k úspěchu dnes nestačí pouze profitovat ekonomicky, ale i sociálně.
Shell se prezentuje jako společnost s hluboce ukotvenými hodnotami, respektující
lidská práva a usilující o co nejmenší negativní dopad na životní prostředí.
Komunikace jejího CSR se pohybuje v následujících oblastech: mise, vize a hodnoty,
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pracovní podmínky a zaměstnanci, společenský dialog, lidská práva, angažovanost v
komunitách, ekonomický rozvoj, udržitelná rozvoj, životní prostředí, etika a další.

1.3.2.

Jak Shell komunikuje

Společnosti mají mnoho možností, jak budou své společensky odpovědné aktivity
komunikovat veřejnosti. Pokud bereme v úvahu způsob zveřejňování těchto
informací, děje se tak nejčastěji prostřednictvím internetových stránek společnosti,
které dopřávají žádanou přehlednost, dostupnost a aktuálnost a mnohdy jsou
rozšířením fyzicky vydávaných dokumentů. Dále to jsou sociální a tématické reporty,
kodexy chování (code of conducts), komunikace se stakeholdery, interní komunikace,
tiskové zprávy, eventy a reklamní kampaně. Shell například poskytuje zájemcům
možnost zdarma zaslat své sociální reporty, a ty pak v samotném textu odkazují
právě na internetové stránky.

Reporting
Sociální reporting je jedním z klíčových kanálů komunikování CSR. Podobu v jaké
vydává reporty společnost Shell jsem uvedla již v předchozí části práce, proto v tomto
odstavci popíši zejména obecné charakteristiky reportů. Report by měl pokrývat
všechny oblasti CSR, které společnost komunikuje, a to transparentně. Měly by
v něm být obsaženy nejen pozitivní informace o aktivitách společnosti, ale v rámci
zachování vyváženosti i ty negativní. Často se stává, že stakeholdeři nevnímají report
jako dostatečně objektivní a obviňují společnosti z úmyslného zatajování skutečností
a neobjektivnosti. Tomu se lze při komunikování prostřednictvím reportů vyhnout
zaangažováním třetí strany, ať se bude jednat o přijetí mezinárodních standardů pro
vydávání reportů, nebo přizvání nezávislé expertní komise. Reporty bez jakéhokoliv
stupně regulace jsou vnímány jako pouhá součást marketingové strategie a tudíž
nesplňující požadavky ze strany stakeholderů (Communicating CSR, s. 4). V rámci
Evropy jsou uznávanými standardy reportování například Global Report Initiative
Standard (GRI), AA 1000 a ISO 1400 (Communicating CSR, s. 5)
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Web
Internetové stránky firem se velmi rychle stávají základním a strategickým kanálem
pro komunikaci CSR. Pro mnoho lidí je internet komfortnějším a rychlejším způsobem
jak získat informace, než listovat v obsáhlých sociálních reportech. Globální
internetové stránky firmy Shell věnující se tématice CSR jsou rozděleny podle
klíčových témat, obsahují všechny tiskové dokumenty v elektronické podobě a
interaktivně je rozšiřují. Obsahují data od roku 1997 s posledním sociálním reportem
vydaným za rok 2006. V budoucnosti je možné, že se zcela upustí od vydávání
reportů ve fyzické podobě a k dispozici budou jen ty elektronické.

Business Principles, Code of Conduct atd.
Dalším ze způsobů jak komunikovat své CSR aktivity a postoje, a to zejména interně,
jsou v konkrétním případě firmy Shell již zmíněné Business Principles a Code of
Conduct. Slouží zaměstnancům a obchodním partnerům jako pomůcka pro jejich
každodenní rozhodnutí a jsou modelem toho, jak by se měli chovat. Kromě těchto
dvou typů korporátních kodexů či principů, které i když jsou primárně zaměřeny
interně, jsou prezentovány i externě, existují další způsoby komunikace, zejména
firemní intranet, interní komise, zpětná vazba mezi zaměstnanci a zaměstnavateli,
průzkumy mínění zaměstnanců, dialog se stakeholdery a další.

Tiskové zprávy
Shell stejně jako ostatní velké korporace vydává tiskové zprávy, které jsou snadno
dostupné na internetových stránkách a informuje tak o aktuálních záležitostech
spojených s CSR.

Reklamní kampaně
Shell se samozřejmě snaží oslovit své stakeholdery ale i relativně nezainteresované
strany pomocí reklamních kampaní zaměřujících se na společensko odpovědní
témata. V poslední době vzbudila pozornost jeho kreslená tisková reklama, která
vyobrazovala továrnu s komíny, ze kterých místo kouře vycházejí různobarevné květy
s textem Don’t Throw Anything Away. There Is No Away (Nevyhazujte nic pryč.
Neexistuje žádné pryč). Doprovodný text vysvětloval, že Shell používá zbytkový CO2
k pěstování květin. Ve Velké Británii vzbudila tato kampaň u ekologických aktivistů
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velký rozruch a nakonec musela být stažena z oběhu. Podle britské Advertising
Standard Authority byl zavádějící doprovodný text, který mohl u veřejnosti vyvolat
pocit, že Shell využívá veškerý CO2 k pěstování květin, i když ve skutečnosti je to jen
zlomek CO2 vypouštěného do atmosféry. Kromě tohoto kontroverzního případu Shell
v současné době například prezentuje práci svých inženýrů, které představuje jako
kreativní myslitele schopné vymyslet nové a inovativní přístupy k využívání energie.
V každém případě je patrné, že se Shell snaží komunikovat své CSR aktivně a
využívá k tomu poutavé vizuální prostředky.

1.3.3.

Komu Shell komunikuje

Aby firma komunikovala své aktivity účelně, musí si stanovit komunikační plány pro
jednotlivé cílové skupiny, v případě CSR jsou to stakeholdeři, dělící se na nejrůznější
dílčí subjekty. Každá společnost vstupuje do ohromného množství vztahů a vytváří
řadu vazeb se svým okolím (Horáková, s. 90). Klíčem k úspěchu je sladění podnikové
činnosti s očekáváními a prioritami zájmových skupin a zajištění široké a účinné
informovanosti o podnikaných krocích a dosažených výsledcích (Horáková, s. 92)

Zákazníci
Bezesporu jedna z nejdůležitějších zájmových skupin firmy. Svým chováním přímo
ovlivňují další osud společnosti a přispívají k tvorbě jeho příjmů. V případě
komunikace CSR se u individuálních zákazníků jedná především o nabídnutí
skutečností, která diferencuje značku od jiných na základě jejích hodnot a
zodpovědného chování. Komunikací CSR se společnost uchází o zákazníkovu
loajalitu, spokojenost a vytvoření si dobré reputace (Communicating CSR, s. 6). U
firmy Shell tvoří individuální zákazníky zejména motoristé, kteří využívají jeho čerpací
stanice a produktem, který si pořizují, je benzín a eventuální doplňkové výrobky. Sílu,
jakou mohou mít nespokojení zákazníci, ukázal relativně nedávný bojkot (rok 1995)
firmy Shell z důvodu záměru potopit ropnou plošinu Brent-Spar. Jen v Německu se
jeho prodeje snížily o 20 až 50 procent (Klein, s.380). Svého času stály Shell protesty
5 milionů liber denně a přibližně padesát jeho čerpacích a servisních stanic bylo
zdemolováno (Vogel, s.113). Shell nakonec ustoupil a plošinu zneškodnil způsobem
jak navrhovala organizace Greenpeace, která protesty iniciovala.
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Zaměstnanci
V případě komunikování CSR zaměstnancům je komunikační strategie silně
provázána s celkovými interními komunikačními cíli. Cílem komunikace CSR směrem
k zaměstnancům je vytvořit společnosti dobrou reputaci prostřednictvím jejich word of
mouth. Studie prokázaly, že pokud jsou zaměstnanci přímo zaangažovaní v CSR
aktivitách společnosti ve které pracují, 85% zaměstnanců se spontánně vyjadřuje o
společnosti pozitivně (Communicating CSR, s.7). Zaměstnanci se musí ve
společnosti cítit spokojeně a sami musí chtít se zapojit do jejích CSR aktivit. Pokud se
zaměstnanec ztotožní se společností kde pracuje, je pak méně pravděpodobné, že ji
opustí. Výsledkem komunikace shodných hodnot společnosti a zaměstnance je pak
menší fluktuace zaměstnanců.

Média
Média a jejich zástupci je část stakeholderů, která je zřejmě nejméně kontrolovatelná
a držící si od konkrétní společnosti největší odstup. Jako většina společností
komunikuje Shell s médii prostřednictvím tiskových mluvčích, vyjádření vedoucích
pracovníků, tiskových zpráv atd. Cílem komunikace firemního CSR médiím je, aby se
o společnosti mluvilo v nezkreslených souvislostech a tak často, aby si získala důvěru
všech potřebných zájmových skupin a vytvářet její příznivý obraz založený na
objektivních údajích a informacích odrážejících její hodnoty (Horáková, s.190). Média
jsou tak jakýmsi prostředníkem nezaangažovaným v přímém chodu společnosti.

Akcionáři
Komunikace CSR směrem k akcionářům je spojena s celkovými finančními
komunikačními cíli. Akcionáři musí být přesvědčeni, že provádění CSR v jejich
společnosti má smysl a musí vidět hmatatelné důkazy jejího fungování. Jak již bylo
zmíněno v dřívější části práce, doposud neexistují průkazné důkazy o souvislosti
CSR s větší ziskovostí, ale profily společností, které mají úspěšné CSR strategie
mluví i dle nezávislých hodnocení jasně (například hodnocení časopisu Fortune, kde
se Shell umístil na předních místech současně jako finančně i společensky úspěšná
firma)
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Společnost musí komunikovat se všemi skupinami stakeholderů a nesoustředit se jen
na ty, kteří mají shodné zájmy jako ona. Kupříkladu komunikace s nátlakovými
skupinami je nesmírně důležitá jak v obdobích klidu, tak v krizových chvílích.
V případě ropných společností se jedná většinou o skupiny spojené s životním
prostředím, lidskými právy a sociálními záležitostmi. Tyto skupiny nelze vnímat jako
nepřátele, ale vést s nimi dialog.

1.3.4.

Proč Shell komunikuje

Správně prováděná komunikace CSR aktivit podle uvedených kritérií by měla mít pro
společnost pozitivní dopad. Zvýší se tak její transparentnost, jelikož by komunikací
měla pokrývat všechny aspekty CSR a prezentovat všechny dostupné informace.
Firma tak zvyšuje povědomí o svých CSR aktivitách a je pochopitelné, že chce
ukázat jak dobře si v oblasti CSR vede. Současně vzniká i jakési pole dohledu, kdy si
Shell může uvědomit po konfrontaci s těmi, s kým komunikuje, slabá místa svého
CSR a interaktivně jej dotvořovat a zlepšovat. Interakcí se zapojí stakeholdeři a
vznikne tak provázaný proces, kdy otázky co, jak, komu a proč mají mnoho
společných činitelů a jsou na sobě vzájemně závislé.

1.4.

Interpretace a shrnutí poznatků

Na základě uvedených informací, které však nejsou co se týče společensky
odpovědných aktivit společnosti Shell vzhledem k jejich obsáhlosti a různorodosti
vyčerpávající, jsem dospěla k několika závěrům. Společnost Shell je svým velmi
specifickým zaměřením a relativně úzkým polem působnosti nucena, či lépe řečeno
velmi silně motivována, aby své CSR aktivity komunikovala otevřeně a transparentně.
Samotný fakt provádění a implementování CSR do firemní strategie je nepochybný a
lze jej vidět v samotném myšlení jak řadových zaměstnanců, tak vedení firmy, kteří se
o CSR vyjadřují jako o každodenní stránce života. Iniciativou, která je jedním ze
stěžejních počínání v rámci CSR, je pro Shell odpovědné podnikání, jinými slovy
řečeno odpovědné obchodní praktiky.

Z pohledu Triple Bottom Line jsou u

společnosti Shell zastoupeny všechny jeho složky, tedy Profit, People i Planet
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relativně rovnoměrně, což je nutností u firmy, která ve všech oblastech které pod tyto
pojmy spadají, vyvíjí aktivní podnikatelskou činnost. Ať už jsou to obrovské zisky
kterých firma dosahuje, klíčové postavení lidského faktoru jak na administrativních tak
inženýrských postech, či její dopad na v dnešní době tak ostře sledované životní
prostředí. Pro důvěryhodný obraz společnosti je nutné, aby komunikovaná fakta byla
konzistentní se skutečností. V další části práce se na příkladu fungování firmy Shell
v Nigérii pokusím ukázat, zda existují rozpory mezi slovy a činy.

2.

PRAKTICKÁ ČÁST

2.1.

Shell v Nigérii

Shell zahájil své aktivity v Nigérii v roce 1937 v době, kdy ještě byla britskou kolonií.
Velká naleziště ropy byla objevena později v padesátých letech a poté, co
v šedesátých

letech

Nigérie

získala

nezávislost,

rychle

se

střídající

vlády

plýtvaly ropným bohatstvím země. Počínaje rokem 1987 se Shell stal cílem protestů
různých etnických skupin a kmenů žijících v oblasti delty řeky Niger, zejména etnické
skupiny Ogoni, která čítala na 500 000 lidí žijících v osmdesáti dvou komunitách.
Shell, který stál za polovinou nigerijské produkce ropy, byl obviněn z ničivého dopadu
na životní prostředí způsobeném roky nešetrného působení v této oblasti a rovněž za
její chudobu, nehledě na vysoké podíly ze zisku placené centrální nigerijské vládě
(Vogel, s. 140). Od padesátých let Shell v oblasti etnika Ogoni, takzvaném
Ogonilandu, vytěžil ropu v hodnotě 30 miliard dolarů (Klein, s. 383).

Podle

organizace Greenpeace se mezi lety 1982 a 1992 více než třetina ropných úniků
udála v regionu delty Nigeru (Vogel, s. 141). Místní ozbrojené složky byly obviňovány
z tvrdých praktik při obraně zařízení Shellu, přičemž Shell byl místními zákony
zavázán aby se podílel na platech velkého počtu těchto ozbrojených složek, a tím
pádem byl spojován i s jejich činy.

S tím, jak protesty v průběhu let sílily, Shell požádal o ochranu nigerijské policejní
ředitelství. Při jedné z těchto demonstrací v Ogonilandu v roce 1990 bylo zabito 80
vesničanů a zničeno na 490 jejich příbytků. V roce 1993 se napětí mezi policejními
jednotkami a lidem Ogoni znásobilo a Shell se z bezpečnostních důvodů rozhodl
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odvolat svůj personál z Nigérie až do doby „než bude mít místní komunitu na své
straně“ (Vogel, s. 141). Požádal také o ochranu svých zařízení místní vládu. I přes
vycouvání Shellu z regionu útoky na jeho zařízení neustávaly, a tak nigerijská vláda
rozhodla přesunout do oblasti více bezpečnostních složek pro nastolení kontroly.
Snaha o vetší bezpečnost regionu měla Shell přesvědčit, aby se vrátil. Velitel
bezpečnostních složek Paul Okuntimo vydal interní tajnou zprávu pro své podřízené,
aby se neváhali uchylovat k radikálnějším metodám vůči nespokojeným aktivistům a
aby byl vyvíjen nátlak na ropné společnosti k zaplacení nákladů těchto operací.
Místní organizace odhadují, že během tohoto období bylo zabito na 2000 lidí a
zničeno na 30 vesnic (Okonta, s. 130).

Existují ale i pohledy z jiné strany, které dávají Shell do mnohem větší souvislosti
s událostmi kolem působení ozbrojených složek. Protesty místních obyvatel se
neměly vůbec odehrávat v agresivním tónu a naopak měly být vždy nenásilné. Při
jednom z takových protestů, kdy Shell opět přivolal na pomoc složky plukovníka
Okuntimy, došlo k úmrtí několika Ogoniů. Několik pracovníků Shellu bylo svědkem
těchto událostí a později tvrdilo, že policie byla přivolána aby osvobodila pár
nákladních aut zadržovaných vesničany, kteří také měli útočit na zařízení Shellu. Toto
vysvětlení se ukázalo jako nepravdivé, jelikož incident s nákladními auty se odehrál
až mnoho dní po těchto úmrtích. Okuntimo, který utrpěl během potyčky lehčí zranění,
byl navíc ošetřován v lékařském zařízení firmy Shell na její náklady (Okonta, s. 127).

V roce 1994 byl za domnělou vraždu, kterou však zcela jistě nespáchal, zatčen
vedoucí aktivista Movement for the Survival of Ogoni People (Hnutí za záchranu lidu
Ogoni, MOSOP), Ken Saro-Wiwa. Jeho zatčení vzbudilo mezinárodní pozornost a
upozornilo na praktiky firmy Shell v Nigérii. Saro-Wiwa se z vězení dovolával bojkotu
nigerijské ropy a Shell začal být celosvětově kritizován za přístup k celé záležitosti.
Na výzvy, aby se Shell zasadil o propuštěni Saro-Wiwy z vězení se všem dostalo
odpovědi, že „ politika je v kompetenci vlády a politiků“ a že „ firma nechce a neměla
by mít [politický] vliv v Nigérii“ (Vogel, s. 142). Po jeho zatčení se v Ogonilandu
rozpoutala nová vlna násilí. Svědectví o vraždách, loupežích, znásilňování žen a
podobných zločinů byla slyšet z úst respektovaných organizací zabývajících se
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lidským právy16 a dokonce z úst organizátora těchto masakrů, plukovníka Okuntima.
Bratr zatčeného Saro-Wiwy, Owens Wiwa byl MOSOPem pověřen, aby začal o
situaci svého bratra vyjednávat se Shellem. Na třech tajných setkáních, která
uskutečnil s Brianem Andersenem, tehdejším generálním ředitelem Shellu v Nigérii
mu Anderson řekl, že bude ochoten se zasadit pro intervenci ve prospěch Ken SaroWiwy jedině v případě, že MOSOP odvolá lokální a mezinárodní kampaň upozorňující
na aktivity Shellu a nigerijské „junty“ v oblasti Ogoni. Slovy Owense Wiwy, „Pokaždé,
když jsem ho žádal o pomoc pro mého bratra a ostatní zatčené řekl, že mi bude
schopen pomoci pokud zastavíme protestní akce v zahraničí. Byl jsem velmi
šokován. I v případě, že bych chtěl, neměl jsem kontrolu nad mezinárodními
protesty.“ Představitelé Shellu v Londýně později tato setkání připustili, ale tvrdili že
byly součástí tiché diplomacie vedoucí k vyřešení Ogonské krize (Okonta, s. 134).
Saro-Wiwa byl vojenským tribunálem v tomto vykonstruovaném procesu17 shledán
vinným a 10. listopadu 1995 byl spolu s dalšími osmi Ogonskými aktivisty oběšen.
Zájem médií o celou aféru se touto událostí ještě zvýšil a Shell byl vystaven tlaku
veřejnosti žádající odpovědi ohledně jeho aktivit v Nigérii. Podle vysokých činitelů
firmy Shell „ uštědřil obraz firmy událostmi v Nigérii obrovskou ránu“ a „Saro-Wiwova
smrt byla pro Shell katastrofou“ (Vogel, s. 142).

Shell učinil několik vyjádření, která ovšem nekorespondovala se skutečností.
Například jeho tvrzení, že nikdy neměl nic společného s nigerijskými bezpečnostními
složkami popřel samotný jejich velitel Okuntimo, který tvrdil že byl firmou Shell po
celou dobu placen. Organizace Human Rights Watch také uváděla, že představitelé
Shellu v Nigérii byli v pravidelném kontaktu se zástupci nigerijských policejních složek
a Paulem Okuntimou. V roce 1996 Shell vyhýbavě přiznal, že platil nigerijské policii,
ale že tito policisté nikdy neměli na svědomí ničí smrt. Existují také důkazy, které
potvrzují přímé zapojení Shellu do případu Ken Saro-Wiwy odporující tvrzení, že
korporace jako Shell se nesmí plést do záležitostí suverénních států (Okonta, s. 148).

16
17

Civil Liberties Organization, nigerijská organizace zabývající se lidskými právy
Okonta a Douglas tvrdí, že existují důkazy o tom, že Shell uplatil dva hlavní svědky obžaloby, aby
vypovídali proti Saro-Wiwovi.
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Shell také popíral domnělé rozsáhlé škody na životním prostředí, které měl v oblasti
způsobit. Ve skutečností jeho zařízení pokrývala méně než 1% oblasti nigerské delty
a mnoho ropných úniků bylo způsobeno sabotážemi na ropovodech ze strany členů
Ogonského lidu. Mimoto ropné úniky nebyly jediným faktorem ničícím deltu Nigeru.
Hlavním partnerem v ropném podnikání v Nigérii byla firmě Shell nigerijská vláda a
vzhledem k chudobě celého státu nebyla ochotna poskytnout zisky plynoucí z těžby a
zpracování ropy na ochranu životního prostředí. Shell uznal, že enviromentální
standardy byly v Nigérii nižší než například v Evropě či USA a že byl zodpovědný za
část ropných úniků a taktéž spalování zemního plynu jako vedlejšího produktu při
zpracovávání ropy, které způsobilo velké znečištění ovzduší. Shell však odmítl výzvy
ke kompletnímu vycouvání z oblasti delty Nigeru a krátce po oznámení výsledků
procesu a smrti Ogonských aktivistů oznámil, že plánuje vybudovat plynovod
v hodnotě čtyř miliard dolarů ve spolupráci s nigerijskou vládou (Vogel, s. 143).

V této době došlo k velkému posunu ve vnímání CSR v rámci společnosti, rok 1997
byl ve znamení prvního přehodnocení Business Principles (Obchodních principů) a
v roce 1998 Shell zveřejnil první veřejný report o sociálních a enviromentálních
záležitostech v Nigérii, kde se zavázal ukončit spalování zemního plynu jako
vedlejšího produktu v průběhu příštích deseti let (Shell tento slib dodnes nesplnil) a
zahájit programy uplatnění mladých lidí v regionu. Shell také podstatně zvýšil finanční
pomoc směřující do regionu a Nigérie jako celku, v roce 2006 činila tato pomoc 120
milionů dolarů ve formě komunitních projektů, zejména lékařské péče a vzdělávání.
Shell také přislíbil dekontaminovat oblasti ropných úniků v Ogonilandu, které se udály
po jeho opuštění Nigérie. I když tato čísla vypadají impozantně, mnoho z těchto
projektů nebyl Shell schopen dokončit a existují i případy, kdy Shell investoval do
vybudování komunitních center, ale již se nestaral o financování jejich provozu
(Vogel, s. 143). Nejnovější report nigerijské odnože firmy Shell z roku 2006 vyznívá
v souladu s celkovou strategií firmy a s obchodními principy (Business Principles).
Pokud se ale nezlepší situace ve státě jako takovém a přístup nigerijské vlády, která
se stále zdráhá přispívat na sociální výdaje státu, jak již tomu často u rychle se
měnících, zkorumpovaných a neefektivních vlád na africkém kontinentě bývá, snahy
firmy Shell o zlepšení situace nebudou nikdy dostačující.
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Úsilí Shellu o zavedení nových enviromentálních standardů a vylepšení ekonomické
a sociální situace místního obyvatelstva se však nesetkalo s velkou podporou.
Přetrvávající nebezpečnost regionu Shell stále nutí využívat k ochraně svých zařízení
v deltě Nigeru polovojenské útvary, které byly v roce 2004 opět obviněny z brutality
vůči místním obyvatelům. Ve stejném roce byl zveřejněn report organizace Christian
Aid, která uváděla, že přes svá tvrzení o nápravě situace Shell stále není schopen
zastavit úniky ropy a degradaci prostředí v regionu a efektivně spravovat své projekty
(Vogel, s. 144).

V porovnání s pozorností, kterou média věnovala působení Shellu v Nigérii na podzim
roku 1995, kdy se odehrával proces se Saro-Wiwou, není v současnosti tato
problematika v očích médií příliš lákavá. Přese všechny záslužné a upřímně myšlené
aktivity, kterými se Shell snaží zmírnit svůj dopad na život v deltě Nigeru, stále nelze
říct že jsou dovedeny do takového stádia, aby s nimi byli lidé žijící v tomto regionu
spokojeni, a skončil tak stále přetrvávající odpor vůči této firmě. Provádění
společensky odpovědných praktik ve státech, které nejsou stabilní a neexistuje v nich
spolehlivý právní a politický systém je limitováno právě oním prostředím, ve kterém
firmy podnikají. Otázka, proč Shell jednoduše z takových států nevycouvá a
nepřesune své těžební aktivity do míst s lepším politickým a právním zázemím je na
místě, existuje však na ní snadná odpověď. Zákazníci by v tom případě museli být
ochotní zaplatit za benzín čerpaný do svých automobilů více peněz, a to je vysoce
nepravděpodobné.

Nejnovější vývoj v oblasti ukazuje snahu Shellu navrátit se do oblasti Ogonilandu a
začít aktivně podnikat. Jelikož stále nemá na své straně obyvatele, tímto rozhodnutím
opět vzrůstá napětí v regionu. MOSOP vyzval Shell aby své kroky zvážil a
neohrožoval tak relativní klid, který momentálně v oblasti Ogonilandu trvá. Nicméně
Shell tvrzení, že se snaží do oblasti navrátit bez souhlasu Ogoniů, popřel. Podle něj
je současná aktivita v regionu odsouhlasena vládou a má za cíl pouze zajistit jeho
zařízení, která jsou od roku 1993 opuštěná18.

18

UNPO
[online].
2008
[cit.
2008-03-20].
<http://www.unpo.org/content/view/8062/134/>.
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Dostupný

z

WWW:

I tento incident ukazuje na to, jak je situace v deltě Nigeru citlivá a jak záleží na
každém kroku, který Shell učiní. Komplikovanost a komplexnost problematiky
působení Shellu v Nigérii a faktická proveditelnost jeho CSR aktivit stále jakoby
zůstávají v pozadí závažných obvinění, kterým Shell čelí. Je velmi těžké posoudit, do
jaké míry mají obě strany pravdu, a to jak Shell, který tvrdí že jeho aktivity v oblasti
jsou transparentní, jeho působení na životní prostředí se stále zlepšuje a že usiluje o
urovnání vztahů s Ogonii, čili že je vše v souladu s celofiremní strategií provádění
CSR, nebo Ogoniové neustále poukazující na porušování lidských práv, degradování
životního prostředí a zapletení se Shellu s místnímu vojenskými složkami s cílem
„usměrnit“ a „utišit“ Ogonijský lid. Shell od událostí v devadesátých letech ušel
v oblasti CSR dlouhou cestu a dozajista se jeho společensky odpovědné aktivity
v mnohém zlepšily, ale stále existují sporné body, kterým je třeba věnovat pozornost.
Data uvedená v každoročně zveřejňovaných reportech musí být samozřejmě
pravdivá, ale malá atraktivita Nigérie pro veřejnost a média a její nesnadná
dostupnost a nebezpečnost dávají dostatek prostoru k manévrování se skutečnou
situací v Ogonilandu, která se schovává za fakty uvedenými na papíře.

Samozřejmě nelze Shell obviňovat z toho, že celá jeho CSR strategie a její
komunikace je nepravdivá a polovičatá, ale i malý exces v případě Nigérie může
poškodit obraz firmy. Žádná velká korporace není schopna stoprocentně zajistit, aby
nedocházelo k porušování CSR zásad které si stanovila. Je však v jejím zájmu, aby
se co nejrychleji snažila o nápravu a neschovávala se za výhodné podmínky, které ji
dané okolnosti mohou poskytovat. Shell, který sám sebe označuje jako světového
lídra v oblasti CSR by měl mobilizovat své síly a napravit své do jisté míry pochybné
aktivity odehrávající se v Nigérii.
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ZÁVĚR
Smyslem této práce bylo blíže se podívat na problematiku konceptu Corporate Social
Responsibility, počínaje od jeho neurčité definice, přes vývoj a jeho bližší specifikaci,
až po konkrétní způsoby, jakými jej lze v praxi realizovat. Implementace CSR do
celkové strategie firem a jeho následná komunikace nejrůznějším skupinám
stakeholderů je v dnešní době klíčovým aspektem prosperujícího fungování velkých
korporací. Ani Shell není výjimkou a v mnoha případech jsou jeho společensky
odpovědné aktivity skvělým příkladem pro ostatní společnosti.

Shell si v posledních deseti letech osvojil mnoho efektivních praktik, které mu
pomáhají dosáhnout obrazu společensky odpovědné firmy. Avšak jak jsem uvedla
v praktické části mé práce na příkladu fungování Shellu v Nigérii, ne vždy se mu daří
dojem příkladné společensky odpovědné firmy dodržovat. Pouze na základě tohoto
příkladu však nelze Shell vnímat negativně jako celek a jednoznačně tvrdit, že jím
proklamované společensky odpovědné aktivity jsou pouhou zástěrkou pro vytváření
líbivého obrazu celé firmy. Popis jeho činností v Nigérii měl poukázat na to, že
regiony, o něž má veřejnost primárně menší zájem a kde neexistují téměř žádné
právní mantinely pro působení zahraničních firem, lze jednoduše zneužít k ne zcela
transparentním a čestným praktikám a mystifikování stakeholderů ohledně reálného
stavu věci a že i firma s kvalitním CSR může v takové situaci selhat.

Sporné reakce, jaké Corporate Social Responsibility firmy Shell může vyvolávat, jsou
způsobeny jeho nekonzistentním CSR a stále nedůvěřivým vnímáním Shellu jako
vykořisťovatelské korporace obrovských rozměrů, které je společné pro všechny
nadnárodní podniky, navíc podnikající v tak specifické oblasti, jakou je ropný průmysl.

Je v zájmu společnosti Shell, aby pokračovala v rozvíjení a posilování společensky
odpovědných praktik a snažila se eliminovat excesy podobné událostem v Nigérii.
Jen tak totiž může uspět v neustále se stupňujícím konkurenčním prostředí a uchovat
si v očích stakeholderů, kteří se teď mnohem více než kdy jindy zajímají o sociální
aspekt podnikání, obraz podniku, kterému záleží na svém okolí.
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SUMMARY
The paper discusses the concept of “Corporate Social Responsibility” (CSR) and its
development since the beginning of the 1950s. It lists the main trends and initiatives,
which can be currently observed, and compares the advantages and disadvantages
that stem from CSR implementation.

The paper further describes the way in which Royal Dutch Shell has incorporated
CSR into its communication strategy at three different levels: economic, social, and
environmental.

Specifically, this is demonstrated on Shell’s CSR strategy in Nigeria, for which the
company has been severely criticized in the past and which shows the “dark side” of
its CSR activities.
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