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Úvod 
 

Myšlenka udržitelného rozvoje byla vymezena v roce 
1987 komisí OSN pro životní prostředí a rozvoj vedenou 
komisařkou Brundtlandovou. Udržitelný rozvoj byl defi-
nován jako „rozvoj, který uspokojuje potřeby současnosti 
bez ohrožování možností budoucích generací uspokojovat 
své vlastní potřeby. Je v podstatě procesem změn, ve kte-
rém jsou využívání zdrojů, orientace vývoje technologií 
a transformace institucí zaměřeny na harmonické zvyšová-
ní současného i budoucího potenciálu uspokojování lid-
ských potřeb a aspirací.“1. Uvedená definice reflektuje 
filozofii udržitelného rozvoje společnosti. K udržitelnému 
rozvoji společnosti velmi významně přispívají podniky 
všech oborů podnikání (a to jak velké nadnárodní společ-
nosti, tak malé a střední podniky i individuální podnikate-
lé). Zvláštní akcent na udržitelný rozvoj a společensky 
odpovědné podnikání je kladen v odvětví chemického 
průmyslu. Toto odvětví, které je nezastupitelné z hlediska 
užitné hodnoty svých produktů, se v minulých letech profi-
lovalo ve vztahu ke společensky uznávaným hodnotám 
mnohdy kontroverzně2. Ve stávajícím podnikatelském 
a konkurenčním prostředí se společensky odpovědné pod-
nikání, tedy podnikání v souladu s principy udržitelného 
rozvoje, stává standardem, jehož respektování přispívá ke 
změně vnímání tohoto odvětví externími zainteresovanými 
stranami i širokou veřejností.  

Podnikání v souladu s koncepcí udržitelného rozvoje 
propojuje environmentální a sociální (společenské) aspek-
ty s ekonomickou výkonností a konkurenceschopností 
s cílem dosažení dlouhodobé udržitelnosti podniku. Cílem 
tohoto článku je charakterizovat a diskutovat vazbu mezi 
koncepcí udržitelného rozvoje podniku (resp. společensky 
odpovědného podniku) a jeho konkurenční schopností; 

tato problematika je řešena s ohledem na specifika chemic-
kého průmyslu.  

 
 

Teoretická východiska a použité metody 
 
Běžně uznávaná definice konkurenceschopnosti nee-

xistuje3. Aby nebyl tento pojem zúžen pouze na ekonomic-
kou návratnost, resp. výnosnost (tedy pouze na jeden fak-
tor konkurenceschopnosti), využívají se pro vymezení 
pojmu výsledky konkurenceschopnosti a také její faktory. 
Výsledkem konkurenceschopnosti je podle Spiriga3 vyšší 
než průměrná hodnota pro zákazníky, která umožní podni-
ku generovat lepší výsledky hospodaření v dlouhodobém 
časovém horizontu. Pouze tehdy, pokud zákazníci vnímají 
vyšší hodnotu produktů a služeb, kterou jim je podnik 
schopen poskytnout na rozdíl od konkurentů, může podnik 
generovat dlouhodobě vyšší zisky (lepší ekonomické vý-
sledky). Výsledky konkurenceschopnosti jsou přitom ob-
tížně měřitelné. Běžné finanční ukazatele, konstruované na 
základě údajů vyplývajících z účetních systémů (např. 
rentabilita vlastního kapitálu, rentabilita tržeb apod.), ne-
vyjadřují konkurenceschopnost odpovídajícím způsobem, 
protože se zaměřují na minulost, zatímco konkurence-
schopnost je vázána na budoucí vývoj podniku. Porter4 
vymezil pět sil konkurenceschopnosti: smluvní sílu doda-
vatelů, hrozbu substitučních produktů a služeb, smluvní 
sílu kupujících, riziko vstupu potenciálních konkurentů 
a rivalitu mezi existujícími konkurenty; současně formulo-
val tři generické strategie (cenová strategie, strategie dife-
renciace a strategie zacílení), které umožňují generovat 
konkurenční výhodu. Malik5 pracuje se šesti faktory kon-
kurenceschopnosti: tržní podíl (pozice), inovační aktivity, 
produktivita, atraktivita podniku jako dobrého zaměstna-
vatele, platební schopnost a schopnost generovat zisk.  

Freeman6 upozorňuje na odpovědnost podniku nejen 
vůči vlastníkům, ale i vůči dalším zainteresovaným stra-
nám; mezi klíčové zainteresované strany (stakeholdery) 
lze určitě zařadit zákazníky, zaměstnance, vlastníky, doda-
vatele, orgány státní správy a samosprávy, média a nevlád-
ní organizace. Podnik, který je schopen uspokojovat potře-
by stakeholderů, a to jak v krátkodobém, tak 
i v dlouhodobém časovém horizontu, se označuje jako 
udržitelný podnik7.  

Aby podnik dosáhl udržitelnosti, musí být podle El-
kingtona8 zajištěna dlouhodobá rovnováha mezi jeho eko-
nomickou výkonností, přístupem k životnímu prostředí 
(environmentální výkonností) a respektováním principů 
společenské odpovědnosti (sociální výkonností); to zname-
ná integrovat ekonomické, environmentální a sociální 
(společenské) aspekty do podnikového managementu9. 
Přitom transformace podniku směrem k dlouhodobé udrži-
telnosti by měla být realizována implementací odpovídají-
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cích přístupů a postupů v rámci plánování a organizačních 
praktik v oblasti managementu, v rámci provozní (výrobní) 
praxe a i v rámci komunikačních aktivit v oblasti marketin-
gu10. Koncept udržitelného podniku velmi úzce souvisí 
s koncepcí společensky odpovědného podniku11. Společen-
sky odpovědný podnik lze charakterizovat jako podnik, 
který přebírá odpovědnost za svoje dopady na společnost, 
integruje tedy environmentální, sociální a etické zájmy, 
zájmy spotřebitelů a lidská práva do svých podnikatel-
ských aktivit a do své podnikatelské strategie12.  

Vzhledem k tomu, že zainteresované strany významně 
ovlivňují konkurenční schopnost podniku3, mají na konku-
renceschopnost podniku vedle jeho ekonomické výkonnos-
ti vliv i přístup podniku k životnímu prostředí (řízení envi-
ronmentálních aspektů a dopadů) a sociální, resp. spole-
čenské dopady jeho činností, produktů a služeb (řízení 
sociálních aspektů a dopadů)13–16. Vzájemné souvislosti 
mezi ekonomickou, environmentální a sociální výkonností 
a konkurenční schopností podniku shrnuje obr. 1. 

Na výkonnost podniku směrem k jeho dlouhodobé 
udržitelnosti a na jeho konkurenční schopnost mají vliv 
různé faktory (viz obr. 2); přitom přímost vazby i síla pů-
sobení jednotlivých faktorů jsou rozdílné.  

Faktory se podle Wagnera a Schalteggera19 navíc 
ovlivňují navzájem mezi sebou; to platí jak v rámci skupi-
ny faktorů, které mají vliv na výkonnost směrem 
k udržitelnosti, resp. na konkurenceschopnost podniku, tak 
i mezi skupinami faktorů navzájem. Např. velikost podni-
ku má vliv na strategii podniku v oblasti společenské od-
povědnosti; environmentální a sociální regulace státu 
(lokality), kde podnik provozuje svoji podnikatelskou čin-
nost, má vliv na podnikem užívané technologie a průběh 
podnikových procesů atd. Čím je vzájemná vazba mezi 
faktory silnější, tím jsou pro řízení podniku tyto vazby 
významnější a management by je měl brát v úvahu při 
stanovování a realizaci podnikových strategií směrem 
k dlouhodobé udržitelnosti. Aby rostla konkurenční schop-

nost podniku, je třeba v rámci managementu zohlednit 
především ty faktory, které přímo ovlivňují ekonomickou 
výkonnost podniku a konkurenceschopnost. Jde především 
o investory a jejich očekávání v oblasti výnosnosti vlože-
ného kapitálu, změny tržního prostředí (tedy změny 
v nabídce, poptávce a úpravy cen), cyklický vývoj 
v oblasti průmyslu a kapitálovou náročnost odvětví.  

Vazba mezi společenskou odpovědností podniku 
a jeho ekonomickou (resp. finanční) výkonností nebyla 
zatím zcela jednoznačně prokázána; i když existuje velmi 
málo příkladů, které by potvrzovaly opak20,21. 
V souvislosti s danou problematikou byla zpracována celá 
řada teoretických i empirických studií22–25. Společensky 
odpovědný podnik představuje velmi komplexní koncept, 
který se dotýká všech podnikových akcí a aktivit, jeho 
implementace do podnikové praxe vyžaduje kritické po-
souzení jeho principů a postupů a také komunikaci 
s významnými zainteresovanými stranami26. V souvislosti 
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Obr. 1. Řízení podniku v souladu s koncepcí udržitelného rozvoje a konkurenceschopnost17,18 

Obr. 2. Faktory ovlivňující výkonnost podniku směrem 
k udržitelnosti a jeho konkurenceschopnost17 
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s implementací konceptu lze určitě identifikovat celou řadu 
příležitostí pro zlepšení, která vyvolají významné náklado-
vé úspory nebo přispějí k lepšímu porozumění prostředí, 
ve kterém podnik realizuje svoje podnikatelské aktivity, 
současně se významně snižuje riziko konfliktních situací. 
Z toho je zřejmé, že koncept může být zdrojem i význam-
ných finančních přínosů. Studie prokázaly pozitivní dopa-
dy na pověst podniku, snížení provozních nákladů, snížení 
rizik, pozitivní vliv na zapojení zaměstnanců do podniko-
vých akcí a aktivit a na podnikovou produktivitu13,27,28. 
Koncept společenské odpovědnosti je spojován také 
s nižšími náklady na kapitál29 a s vyšší atraktivitou podniku 
jako zaměstnavatele, což velmi úzce souvisí s kvalitou 
lidských zdrojů a lidského kapitálu30. Studie poukazují i na 
význam konceptu v případech negativních nebo mimořád-
ných událostí, kdy dobré jméno (pověst) podniku může 
pomoci zmírnit negativní dopady těchto událostí31. Výkon-
nost podniku směrem k dlouhodobé udržitelnosti je spojo-
vána také se spokojeností zákazníků32.     

Cílem tohoto článku je charakterizovat a diskutovat 
vazbu mezi koncepcí udržitelného rozvoje podniku (resp. 
společensky odpovědného podniku) a jeho konkurenční 
schopností s ohledem na specifika chemického průmyslu. 
Článek vychází z analýzy primárních a sekundárních zdrojů.  

Primární data byla získána pomocí dotazníkového 
šetření realizovaného v první polovině roku 2014 v podni-
cích, které byly k datu výzkumu členy Svazu chemického 
průmyslu ČR (osloveno bylo 87 členů; do výzkumu nebyly 
zařazeny střední a vysoké školy). Hlavním cílem šetření 
bylo identifikovat význam podnikání v souladu s principy 
udržitelného rozvoje pro konkurenceschopnost podniků 
sdružených ve Svazu chemického průmyslu ČR. Pro účely 
výzkumu byly vzaty v úvahu všechny faktory konkurence-
schopnosti tak, jak byly vymezeny Porterem4 a Malikem5 – 

viz výše. Do dotazníkového šetření byly tedy zařazeny tyto 
faktory, hrající klíčovou roli pro konkurenční schopnost 
podniku: dodavatelský systém, inovační aktivity, produkti-
vita, odlišení od konkurence, reputace, atraktivita podniku 
jako zaměstnavatele, tržní podíl (pozice), komunikace 
podniku, tvorba hodnoty pro zákazníka, ochota zákazníka 
platit za vysokou vnímanou hodnotu produktů, platební 
morálka podniku (likvidita) a schopnost generovat zisky. 
Pro splnění cíle bylo dále třeba identifikovat, které aspekty 
environmentální a sociální výkonnosti podle názoru re-
spondentů (manažerů, resp. vlastníků) nejvýznamněji 
ovlivňují jejich obor podnikání. Aspekty vycházejí 
z faktorů, které Wagner a Schaltegger19 označili jako fak-
tory ovlivňující výkonnost podniku směrem k jeho udrži-
telnosti, především s ohledem na systémy environmentál-
ního managementu, managementu bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci, iniciativu Responsible Care, společensky 
odpovědné podnikání a vztahy se zainteresovanými strana-
mi, které jsou považovány za klíčové – viz Spirig3. Posled-
ní část výzkumu byla zaměřena na význam řízení aspektů 
ovlivňujících environmentální a sociální výkonnost podni-
ku pro růst jeho konkurenční schopnosti (tak, jak je vní-
mán respondenty – tedy manažery, resp. vlastníky).    

Data byla získána prostřednictvím elektronického 
dotazování. Vyplněný dotazník vrátilo 40 podniků všech 
velikostních kategorií (malé organizace do 49 zaměstnan-
ců, střední s 50–249 zaměstnanci a velké nad 
250 zaměstnanců), návratnost tedy činila 46 %. Respon-
denty byli manažeři střední a vrcholové úrovně řízení, 
popř. vlastníci podniku. Výsledky byly zpracovány pomocí 
deskriptivních statistických metod a analýzy korelace.  

Článek dále čerpá z odborných zdrojů; jsou využity 
především odborné články a výsledky odborných studií, 
uveřejněných v zahraničních vědeckých časopisech, 

1 = bezvýznamný faktor; 5 = velmi důležitý faktor 

N=40 respondentů AVG MOD MED MAX MIN 

Zapojení do dodavatelského řetězce 3,80 4 4 5 1 

Inovační aktivity 4,15 4 4 5 1 

Produktivita 4,08 4 4 5 1 

Odlišení se od konkurence 3,83 4 4 5 1 

Reputace, značka 4,44 5 5 5 3 

Atraktivita zaměstnavatele 3,74 4 4 5 1 

Tržní podíl 3,64 4 4 5 1 

Komunikace podniku 3,72 4 4 5 1 

Tvorba hodnoty pro zákazníka 4,15 4 4 5 1 

Ochota zákazníka platit za vnímanou hodnotu produktů 3,62 4 4 5 1 

Platební morálka podniku 3,62 5 4 5 1 

Schopnost generovat zisky 4,21 5 4 5 1 

Tabulka I 
Význam faktorů pro konkurenceschopnost podniku  
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a odborné monografie. V článku využité zdroje jsou uve-
deny v seznamu literatury. 

 
 

Výsledky a diskuse 
 
Výsledky výzkumu v oblasti identifikace významných 

faktorů, které zásadním způsobem ovlivňují konkurenční 
schopnost chemických podniků, jsou shrnuty v tab. I.  

Za nejvýznamnější faktor konkurenceschopnosti 
označili respondenti jednoznačně reputaci, tedy pověst 
podniku; všechny podniky považují tento faktor minimálně 
za středně významný (minimální významnost činí 3), mo-
dus i medián dosahují hodnoty 5 (jde tedy podle názoru 
respondentů o velmi důležitý faktor konkurenceschopnos-
ti). Mezi další významné faktory řadí respondenti schop-
nost podniku generovat zisky (průměrná významnost 
4,21), inovační aktivity, schopnost podniku vytvářet hod-
notu pro zákazníky (průměrná významnost obou faktorů 
činí shodně 4,15) a produktivitu (průměrná významnost 
činí 4,08). I ostatní faktory konkurenceschopnosti vnímají 
respondenti jako významné, pro konkurenční schopnost 
podniku jsou však tyto faktory subjektivně považovány za 
méně důležité. Významnost jednotlivých faktorů konku-
renceschopnosti je vnímána obdobně respondenty z ma-
lých, středních i velkých podniků. Pouze v případě malých 
podniků respondenti přikládají velký význam i zapojení do 
dodavatelských řetězců (průměrná významnost 4,1). 

Výsledky potvrdily vazbu konkurenční schopnosti 
podniku a jeho reputace. Této problematice je věnována 

pozornost i v odborné literatuře. Odborné zdroje se zamě-
řují na vztah mezi přístupem podniku k dodržování záko-
nů, reputací a dlouhodobou podnikovou udržitelností, které 
mohou být užitečné pro získání odpovídajícího společen-
ského statutu a konkurenční výhody v podmínkách stávají-
cího podnikatelského prostředí33; problematika je zkoumá-
na jak na úrovni jednotlivých podniků, tak i v rámci doda-
vatelských systémů34–36. Potřeba uspokojit požadavky vý-
znamných zainteresovaných stran, které ovlivňují úspěš-
nost podniku a jejichž ekonomické, environmentální i spo-
lečenské zájmy jsou rozdílné37, vedla v posledních letech 
ke vzniku celé řady teoretických a empirických studií 
a výzkumů zaměřených na environmentální výkonnost 
a společenskou odpovědnost a jejich vliv na reputaci pod-
niku. Ve vazbě na výsledky těchto studií a výzkumů byly 
vytvořeny nové marketingové a manažerské filozofie 
a koncepty, pro které je typická orientace směrem 
k udržitelnému rozvoji podniku, resp. celého dodavatel-
ského systému38–41. Pozitivní dopad společensky odpo-
vědného přístupu na reputaci podniku zmiňuje také stu-
die Beckmanna42.    

V rámci výzkumu v podnicích chemického průmyslu 
byla dále zkoumána korelace mezi jednotlivými faktory 
konkurenceschopnosti (s využitím Pearsonova koeficientu 
korelace). Z výsledků vyplynulo, že respondenti vnímají 
velmi silnou korelaci mezi produktivitou a schopností ge-
nerovat zisky (korelační koeficient = 0,81). Silnou korelaci 
potvrzují také mezi inovačními aktivitami a odlišením se 
od konkurence (korelační koeficient = 0,71), likviditou 
podniku a jeho schopností generovat zisky (korelační koe-

1 = bezvýznamný aspekt; 5 = velmi důležitý aspekt 

N=40 respondentů AVG MOD MED MAX MIN 

Dopady podnikových činností a produktů na životní prostředí 4,22 5 4 5 1 

Přístup podniku k životnímu prostředí  4,51 5 5 5 3 

Environmentální komunikace s externími stakeholdery 4,17 4 4 5 2 

Environmentální komunikace se zaměstnanci 3,95 4 4 5 2 

Vztahy s orgány státní správy a samosprávy 4,49 5 5 5 3 

Vztahy s médii 3,66 4 4 5 1 

Vztahy s nevládními organizacemi 3,23 3 3 5 1 

Vztahy s místní komunitou a veřejností 4,18 5 4 5 2 

Zájem podniku o sociální otázky (související se zaměstnanci) 4,17 4 4 5 2 

Úroveň bezpečnosti práce v podniku 4,63 5 5 5 1 

Vzdělávací a rozvojové programy pro zaměstnance 4,20 4 4 5 1 

Sdílení a předávání znalostí 4,32 5 4 5 1 

Úroveň ochrany zdraví při práci 4,66 5 5 5 1 

Kolektivní vyjednávání 3,16 4 3 5 1 

Způsob řešení disciplinárních přestupků v podniku 3,63 3 3,5 5 1 

Tabulka II 
Důležitost aspektů pro obor podnikání 



Chem. Listy 109, 317–336 (2015)                                                                                                                                             Bulletin 

323 

ficient = 0,69), komunikačními aktivitami podniku (uvnitř 
i s externími stakeholdery) a jeho zapojením do dodavatel-
ského systému (korelační koeficient = 0,66), tvorbou hod-
noty pro zákazníka a jeho ochotou platit za vysokou vní-
manou hodnotu produktu (korelační koeficient = 0,64), 
inovačními aktivitami podniku a jeho produktivitou 
(korelační koeficient = 0,62) a komunikačními aktivitami a 
podnikovou produktivitou (korelační koeficient = 0,62). 
Z hlediska reputace podniku považují respondenti za nej-
silnější její vazbu na likviditu (korelační koeficient = 
0,45), úroveň komunikace podniku, uvnitř i s externími 
zainteresovanými stranami (korelační koeficient = 0,39), 
a atraktivitu podniku jako zaměstnavatele (korelační koefi-
cient = 0,39). Z výsledků je zřejmé, že uvedené faktory 
mohou podle názoru respondentů ovlivnit reputaci podniku 
a tím přispět k udržení, resp. růstu konkurenční schopnosti 
podniku.      

Tabulka II shrnuje výsledky v oblasti důležitosti jed-
notlivých aspektů, ovlivňujících výkonnost podniku smě-
rem k udržitelnosti a jeho konkurenceschopnost, jak ji 
vnímají zástupci podniků chemického průmyslu zapojení 
do výzkumu.  

Všechny uvedené aspekty považují respondenti za 
nadprůměrně až velmi důležité pro jejich obor podnikání 
(průměrná významnost jednotlivých aspektů se pohybuje 
mezi hodnotami 3,16 až 4,66). Výzkum potvrdil především 
důležitost přístupu podniku chemického průmyslu 
k životnímu prostředí a vztahů s orgány státní správy 
a samosprávy; v případě obou aspektů jsou hodnoty modu-
su i mediánu na nejvyšší úrovni (5 – velmi důležitý aspekt) 
a minimální hodnota dosahuje úrovně 3 (středně důležitý 
aspekt). Tato zjištění jsou v souladu se závěry odborných 
studií, které zkoumaly dopady šetrného přístupu 
k životnímu prostředí na výkonnost podniku (viz např. 
Russo a Fouts13). Studie potvrdily, že vysoká environmen-
tální výkonnost je spojena s vyšší ziskovostí a rentabilitou 
aktiv. Další studie ukázaly, že obory podnikání 
s významnými environmentálními aspekty a dopady (jako 
např. v případě chemického průmyslu) prostřednictvím 
šetrného přístupu k životnímu prostředí splňují očekávání 
stakeholderů v této oblasti a významně snižují nesystema-
tická rizika16. Porter a Van der Linde43 ve svých výzku-
mech potvrdili přínosy šetrného přístupu k životnímu pro-
středí v oblasti podnikové produktivity a v rámci inovač-
ních procesů a tím zlepšení konkurenční schopnosti podni-
ku. Jacobs a spol.44 ověřili vazbu mezi environmentální 
výkonností a hodnotou podniku.   

Mezi nejvýznamnější aspekty řadí respondenti úroveň 
ochrany zdraví při práci (průměrná důležitost 4,66) a úro-
veň bezpečnosti práce v podniku (průměrná hodnota 4,63). 
Velkou důležitost přikládají také oblasti rozvoje lidských 
zdrojů, tedy oblasti sdílení a předávání znalostí, vzděláva-
cích programů pro zaměstnance i obecně zájmu podniku 
o sociální otázky, související se zaměstnanci. Výsledky 
potvrdily, že respondenti si jsou vědomi významu lidských 
zdrojů pro úspěšnost podnikání. Podniky, které dokáží 
získat kvalitní lidské zdroje, optimálně je zapojit do pra-
covního procesu a dále rozvíjet lidský kapitál, mohou zís-

kat dlouhodobě udržitelnou konkurenční výhodu; lidský 
kapitál lze považovat za velmi cenný a těžko napodobitel-
ný zdroj, který funguje ve specifických podmínkách podni-
ku, tedy v prostředí, které bylo pro optimální fungování 
tohoto zdroje vytvořeno (viz např. Hitt a spol.45). Výsledky 
výzkumu jsou v souladu s tvrzením, že lidský kapitál může 
významně zvýšit výkonnost, což je zajímavé především 
pro obory podnikání (odvětví) s vysokými investičními 
náklady46.  

Pro podnikání v oblasti chemického průmyslu mají 
podle názoru respondentů velký význam také vztahy 
s místní komunitou a veřejností a proces environmentální 
komunikace s externími zainteresovanými stranami. Tento 
závěr je v souladu s tvrzením, že významné zainteresované 
strany ovlivňují přístup podniku k životnímu prostředí 
a jeho sociální dopady; např. Kassinis a Vafeas47 uvádějí, 
že na environmentální výkonnost podniku mají vliv poža-
davky a přístup komunity v místě, kde podnik provozuje 
svoje podnikatelské aktivity. Environmentální a sociální 
výkonnost podniku tedy velmi úzce souvisí s požadavky 
významných zainteresovaných stran48; v případě podniků 
chemického průmyslu jsou to především orgány státní 
správy a samosprávy a okolí podniku (místní komunita). 
V rámci výzkumu v podnicích chemického průmyslu byl 
potvrzen také význam environmentální komunikace. Toto 
zjištění je opět v souladu se závěry odborných studií, které 
poukazují na pozitivní dopady vykazování přístupů podni-
ku k environmentálnímu managementu (recyklace, reduk-
ce odpadů, prevence znečištění, produkty šetrné 
k životnímu prostředí apod.) na podnikovou výkonnost, 
především v oblasti indikátorů produktových a procesních 
inovací49. Skutečnost, že vykazování environmentálních 
aktivit podniku a aktivit, které jsou realizovány v souladu 
s jeho společenskou odpovědností, zlepšuje podnikovou 
výkonnost, potvrzují i další studie44,49,50.        

Tabulka III shrnuje vnímání významu vybraných 
aspektů ovlivňujících výkonnost podniku směrem 
k udržitelnosti pro růst konkurenční schopnosti podniků 
chemického průmyslu. Všechny aspekty považují respon-
denti pro daný obor podnikání za důležité až velmi důležité 
(průměrná významnost jednotlivých aspektů se pohybuje 
mezi hodnotami 3 až 4,3). 

Za nejvýznamnější aspekt růstu konkurenceschopnos-
ti považují respondenti zlepšující se pověst podniku jako 
dobrého zaměstnavatele (a to jak mezi zaměstnanci, tak 
i mimo hranice podniku); tento aspekt dosáhl nejvyšší 
úrovně důležitosti (průměrná hodnota 4,3). Mezi nejdůleži-
tější aspekty růstu konkurenceschopnosti respondenti zařa-
dili i další faktory, které souvisejí s kvalitou lidských zdro-
jů a s rozvojem lidského kapitálu. Velký význam přikládají 
především zlepšení spolupráce mezi zaměstnanci v oblasti 
sdílení a šíření znalostí, udržení si vysoce kvalifikovaných 
zaměstnanců a zlepšení organizační kultury. S tím velmi 
úzce souvisí i snaha o zvýšení kvality lidských zdrojů tak, 
aby se podnik stal atraktivním pro vysoce kvalifikované 
pracovníky. Význam lidských zdrojů pro růst konkurenční 
schopnosti podniku potvrzují především respondenti 
z velkých podniků. Odborné studie přitom zmiňují vliv 
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konceptu společensky odpovědného podniku na kvalitu 
lidských zdrojů a lidského kapitálu (viz výše uvedená stu-
die Greeninga a Turbana30). 

I v rámci této otázky potvrdili respondenti vysokou 
důležitost vztahů podniku s orgány státní správy a samo-
správy (tento aspekt označili za druhý nejvýznamnější pro 
růst konkurenční schopnosti podniku; průměrná hodnota 
důležitosti činila 4,28). Za velmi významné považují dále 
vztahy se zákazníky (průměrná hodnota 4,27), místní ko-
munitou a veřejností (průměrná hodnota 4,08) a dodavateli 
a dalšími obchodními partnery (průměrná hodnota 4,05). 
Pro růst konkurenceschopnosti podniků chemického prů-

myslu má velkou důležitost také šetrný přístup podniku 
k životnímu prostředí, tedy proaktivní přístup spojený 
s prevencí znečišťování a inovačními aktivitami, zaměře-
nými na zlepšení ekonomicko-environmentální účinnosti 
a efektivnosti. Zástupci středních podniků zařadili mezi 
faktory významné pro růst konkurenční schopnosti také 
zapojení podniku do dobrovolné iniciativy Odpovědné 
podnikání v chemii (Responsible Care); průměrná hodnota 
významnosti tohoto aspektu činila 4,13. Zástupci malých 
podniků považují za významný aspekt konkurenceschop-
nosti i aktivní interní environmentální komunikaci 
(průměrná hodnota 4,10).  

Tabulka III 
Význam aspektů pro růst konkurenceschopnosti podniku 

N=40 respondentů AVG MOD MED MAX MIN 

Využívání systému řízení environmentálních aspektů a dopadů  
podnikových činností a produktů na životní prostředí (ISO 14 000, 
EMAS) 

3,83 5 4 5 1 

Šetrný přístup podniku k životnímu prostředí (proaktivní přístup, nad 
rámec zákonů; snaha o inovace zlepšující ekonomicko-environmentální 
účinnost a efektivnost) 

4,07 4 4 5 2 

Aktivní environmentální komunikace s externími zainteresovanými  
stranami (environmentální reporting) 

3,80 4 4 5 1 

Aktivní interní environmentální komunikace (se zaměstnanci) 3,83 4 4 5 2 

Zlepšení vztahů se zákazníky 4,27 5 5 5 2 

Zlepšení vztahů s dodavateli a obchodními partnery 4,05 4 4 5 1 

Zlepšení vztahů s orgány státní správy a samosprávy 4,28 5 4 5 2 

Zlepšení vztahů s médii 3,46 4 4 5 1 

Zlepšení vztahů s nevládními organizacemi 3,13 3 3 5 1 

Zlepšení vztahů s místní komunitou a veřejností 4,08 4 4 5 2 

Zvýšená kvalita lidských zdrojů (podnik je atraktivní pro vysoce  
kvalifikované pracovníky) 

4,13 5 4 5 2 

Nízká fluktuace (udržení si vysoce kvalifikovaných zaměstnanců,  
loajalita zaměstnanců) 

4,22 5 5 5 1 

Zlepšení podnikové kultury (vyšší integrita) 4,17 4 4 5 3 

Vyšší míra spolupráce mezi zaměstnanci, sdílení a šíření znalostí 4,27 5 4 5 2 

Zlepšující se pověst podniku jako dobrého zaměstnavatele (mezi  
zaměstnanci i mimo podnik) 

4,30 4 4 5 3 

Využívání systému řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci  
(např. HSMS, Bezpečný podnik) 

3,83 5 4 5 1 

Zapojení do iniciativy Responsible Care (RC) 3,77 4 4 5 1 

Zapojení do iniciativy Společensky odpovědné podnikání (CSR) 3,00 3 3 5 1 

Aktivní komunikace společensky odpovědného přístupu (RC, CSR  
aktivit) externím zainteresovaným stranám 

3,35 4 3 5 1 

Aktivní interní komunikace společensky odpovědného přístupu  
(RC, CSR aktivit) 

3,40 4 4 5 1 

1 = bezvýznamný; 5 = velmi důležitý 
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Závěr 
 
Za nejvýznamnější faktor konkurenceschopnosti po-

važují podniky chemického průmyslu jednoznačně reputa-
ci, tedy pověst podniku. Koncept udržitelného 
(společensky odpovědného) podniku má podle odborných 
studií prokazatelný vliv na pověst podniku a přispívá ke 
spokojenosti zákazníků. Byla prokázána také vazba na 
snižování nákladů a zvýšení podnikové produktivity, což 
zlepšuje finanční výkonnost podniku a zvyšuje schopnost 
podniku dlouhodobě generovat zisky. To je podle názoru 
respondentů druhý nejvýznamnější faktor konkurence-
schopnosti podniků chemického průmyslu. Reputace pod-
niku i koncept udržitelného (společensky odpovědného) 
podniku přispívají současně ke zvýšení atraktivity podniku 
jako zaměstnavatele.  

Výsledky výzkumu potvrdily, že pro konkurence-
schopnost chemického průmyslu mají velký význam lidské 
zdroje a lidský kapitál. Pracovní prostředí (bezpečnost 
a ochrana zdraví při práci), sdílení a šíření znalostí, ma-
nagement znalostních pracovníků a organizační kultura 
představují významné aspekty ovlivňující úspěšnost podni-
kání. Konkurenční výhodu lze generovat díky schopnosti 
udržet si kvalifikované zaměstnance a zabezpečit takový 
jejich rozvoj, aby podnik disponoval kvalitou lidí, která je 
potřebná pro dosažení podnikových cílů a zajištění poža-
dovaného růstu; významnou roli přitom hraje kvalitní ma-
nagement znalostních pracovníků. Podnik se tak stává 
atraktivním zaměstnavatelem, a to jak mezi zaměstnanci, 
tak i mimo podnik.  

Z šetření jednoznačně vyplynulo, že respondenti po-
važují za nejvýznamnější externí zainteresované strany 
orgány státní správy a samosprávy, zákazníky, místní ko-
munitu, veřejnost a dodavatele a ostatní obchodní partnery. 
Uspokojování potřeb těchto významných stakeholderů 
v dlouhodobém časovém horizontu znamená, že podnik 
plní svoje cíle v oblasti dlouhodobé udržitelnosti. Zlepšují-
cí se environmentální a sociální (společenská) výkonnost 
podniku přispívá k udržení, resp. růstu jeho konkurence-
schopnosti.     
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The aim of the paper is to characterize and discuss 

relationship between concept of sustainable development 
and competitiveness with regard to specifics of chemical 
industry. Primary data were collected using questionnaire 
survey in organizations of Association of Chemical Indus-
try of the Czech Republic. The most significant factor of 
competitiveness is corporate reputation. Corporate reputa-
tion attracts prospective job applicants. Positive reputation-
al impacts could decrease operational costs and positively 
influence productivity. Human resources and human capi-
tal significantly affect competitiveness of chemical indus-
try. Competitive advantage can be generated by retention 
of qualified employees and by their development; highly 
important role plays quality management of knowledge 
employees. Respondents pointed as the most important 
external stakeholder government authorities, customers, 
local community, general public and suppliers and other 
business partners. Improvement of environmental and so-
cial performance in relation with mentioned stakeholders 
supports retaining, or increase corporate competitiveness. 

  


