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Zvýšení renomé prostřednictvím společenské odpovědnosti
ÚVOD
V posledních několika letech se klade stále větší důraz na společenskou odpovědnost organizací.
Koncept společenské odpovědnosti podle SA 8000 je nástroj, který zajistí organizaci nejen „dobré jméno"
a možnost spojovat její značku s pozitivními představami, ale také ji umožní ovlivňovat vztahy s okolím,
zaměstnanci, akcionáři a v neposlední řadě i se státní, obecní či místní správou.
Mezinárodní norma SA 8000 je prvním auditovatelným souborem požadavků v oblasti
společenské odpovědnosti. Tento standard je založen mimo jiné na konvenci Mezinárodní
organizace práce (ILO), světové deklaraci lidských práv a konvenci UN o právech dětí.

PŘÍNOSY VAŠEMU PODNIKÁNÍ
Společnost certifikovaná podle SA 8000 se dobrovolně hlásí k tomu, že uplatňuje nad rámec legislativy
všechny principy dobré správy firmy, odmítá korupci a trvale se snaží budovat dobré vztahy se zákazníky,
spotřebiteli, zaměstnanci a dodavateli. Certifikace podle SA 8000 značí, že společnost věnuje patřičnou
péči zdraví a bezpečnosti svých pracovníků, zajišťuje vhodné podmínky pro další rozvoj svých zaměstnanců a pro vyváženost
jejich pracovního a osobního života. Certifikovaná organizace ctí principy etického podnikání a deklaruje svůj závazek boje proti
porušování lidských práv nebo dětské či nucené práci. Certifikace podle SA 8000 může pro společnost představovat velkou
konkurenční výhodu, a to nejen u zakázek financovaných z veřejných zdrojů nebo nadačních fondů. Mezi hlavní přínosy certifikace
podle SA 8000 lze zařadit zejména:
• Zvýšení důvěryhodnosti
• Zlepšení image
• Zvýšení loajality zaměstnanců
• Snížení rizika bojkotů a stávek
• Odlišení se o konkurence
• Zlepšení komunikačních kanálů a lepší informovanost zaměstnanců
o podnikových záležitostech
• Zlepšení vztahů s případnými investory

ROZŠÍŘENÍ VAŠÍ
CERTIFIKACE
vyšší přidaná hodnota pro Vaše
podnikání
Bureau Veritas Certification nabízí
kromě certifikace podle SA 8000 i další
hodnotící služby v oblasti společenské
odpovědnosti. Jedná se zejména o:

• Zlepšení vztahů se státní správou spojeném s větší důvěrou Vašich obchodních
partnerů a zákazníků.

• GRI (Global Reporting Initiative
je schéma pro reportování o ekonomických, environmentálních
a sociálních ukazatelích společnosti)

PROČ ZVOLIT BUREAU VERITAS CERTIFICATION?

• AA 1000 (schéma pro společenskou
odpovědnost a etiku umožňující
posoudit shodu, jakož i reportovat
všem zainteresovaným stranám)

 ZKUŠENOSTI - řadíme se k několika málo certifikačním společnostem, které
jsou akreditovány u SAI (Social Accountability International) pro certifikace
podle SA 8000; Bureau Veritas Certification provedlo audity ve více než
20 zemích v různých oborech.
 ŠIROKÁ PŮSOBNOST - s přibližně 50 % světového trhu jsme bezkonkurenčním
lídrem v oblasti SA 8000.
 ROZUMÍME POTŘEBÁM - v ČR disponujeme kvalifikovanými auditory, kteří
znají místní zvyky, kulturu a legislativu a mohou tak provést audit na vysoké
úrovni; čeští auditoři Bureau Veritas Certification jsou zapojováni
do mezinárodních projektů Bureau Veritas Certification.
 SVĚTOVÉ RENOMÉ - Bureau Veritas Certification má celosvětově vynikající
renomé v oblasti společenské odpovědnosti a podílelo se na tvorbě SA 8000.
 UZNÁNÍ - jsme členem všech významných mezinárodních organizací, které
jsou zainteresovány v oblasti společenské odpovědnosti.

• VeriSEAAR (unikátní verifikační
nástroj vytvořený Bureau Veritas
na základě zkušeností se schématem
AA 1000)
Normy ISO 9001, ISO 14001, OHSAS
18001 a SA 8000 jsou postavené
na stejné struktuře. To umožňuje
společnostem budovat integrované
systémy, které budou pro všechny zainteresované strany jasným důkazem
o závazcích Vaší organizace
v oblastech kvality, životního prostředí,
bezpečnosti a společenské
odpovědnosti.
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Certifikační audit

NÁŠ POSTUP

kační aud

Hlavní kroky při certifikacích podle SA 8000 jsou:
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 Podpis smlouvy nebo potvrzení objednávky

LÉ ZLEPŠOVÁ N
TRVA
Í

 Předcertifikační audit (nepovinný): základní
analýza a diagnostika přípravy systému
k certifikaci oproti požadavkům standardu

• Dětská práce
• Nucená práce
• Bezpečnost a
zdraví
• Diskriminace
• Disciplinární
praktiky
• Pracovní doba
• Odměňování
• Systém
managementu

Výstupem z každého kroku certifikace je zpráva,
kterou Bureau Veritas Certification považuje
za jeden z hlavních faktorů poskytování přidané
hodnoty pro zákazníka. Tato zpráva poskytuje
vrcholovému vedení organizace informace
k trvalému zlepšování výkonnosti zavedeného
systému společenské odpovědnosti.

Předcertifikační
audit (nepovinný)

 Recertifikační audit po 3 letech

Podpis
smlouvy

 Dozorové audity v průběhu platnosti certifikátu

Vystavení
certifikátu
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 Certifikační audit (hlavní audit, povinný):
prověrka všech požadavků standardu
 Vystavení certifikátu
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*ON: Opatření k nápravě (pokud nutno)

NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY
Proč by se naše společnost měla certifikovat podle SA 8000?
Prostředí změn směřující ke globalizaci podnikání nutí organizace, aby věnovaly
stále větší pozornost své globální politice a certifikovaly svůj systém
managementu, zahrnující i požadavky společenské (sociální) odpovědnosti a tak
zvýšily důvěru svých partnerů, zákazníků a dalších zainteresovaných stran.
Certifikace podle SA 8000 neznamená „charitu", nýbrž ověření a potvrzení, které
se společnosti vyplatí. Mnohdy je ve výsledném efektu levnější přeškolit stávající
pracovníky než najímat nové. Necitlivě provedené propouštění zaměstnanců
může natolik otřást zbylými pracovníky ve společnosti, že ztratí chuť do práce
a také nezbytnou kreativitu. Pokud se spotřebitelé dozvědí, že organizace nectí
principy etiky, mohou bojkotovat její výrobky atd.
Proč doposud neexistuje jedna univerzální norma na oblast společenské
odpovědnosti?
Oblast certifikace společenské odpovědnosti je stále relativně novou záležitostí.
Mezinárodní organizace pro standardizaci (ISO) sice zahájila práce na takovém
standardu, ale práce se prozatím pozastavily. Standard SA 8000
si v součastnosti, podobně jako norma OHSAS 18001 v oblasti BOZP, získal
největší mezinárodní renomé.
Jaké je hlavní zaměření normy SA 8000?
Standard SA 8000 umožňuje certifikovat a rozvíjet takový systém managementu,
který ctí sociálně a společensky akceptovatelné pracovní návyky, včetně
dodržování pracovní doby, mzdové politiky, bezpečnosti a ochraně zdraví při
práci a všeobecných pracovních podmínek.

KONTAKT
Bureau Veritas Certification Czech Republic, s. r. o.
Olbrachtova 1, 140 02 Praha 4
tel.: +420 21 00 88 226 (219), fax: +420 21 00 88 290
e-mail: certification@bureauveritas.cz

Naše reference
• Westvaco Svitavy
• Karlovarský porcelán
Karlovarský porcelán je největší
výrobce porcelánu v ČR. Jedná
se o společnost s více než 200letou
tradicí. Výrobní závody této
společnosti se nachází v různých
městech na západě ČR a celkem
zaměstnávají bezmála 2000 pracovníků. Bureau Veritas Certification
bylo společností Karlovarský
porcelán zvoleno jako partner,
který nezávisle ověřil úroveň
zavedeného systému společenské
odpovědnosti podle SA 8000.
Jednalo se o jednu z prvních
certifikací tohoto typu v ČR.

PRO PODROBNĚJŠÍ INFORMACE
prosím navštivte www stránky:
www.certification.bureauveritas.cz

