26k-Nástroj k využití ISO 26000
Co je podstatou tohoto nástroje?
V podstatě se jedná o tabulku v Excelu, ve které jsou v prvním levém sloupci uvedena hlavní témata a
navazující problematiky z ISO 26000 a v dalších sloupcích pak šest klíčových otázek:
Důležitost: jsou hlavní témata a s tím spojené otázky považovány za důležité v rámci organizace
Vliv: jaký vliv má organizace na tyto záležitosti?
Aktivity: jaké aktivity může organizace podniknout v těchto záležitostech?
Neshoda s legislativou: je jisté, že plánované činnosti nejsou v rozporu se stávající legislativou?
Dopad: jaký dopad budou mít plánované činnosti?
Zúčastněné strany: které zúčastněné strany by měly být zainteresované v rámci této problematiky?
Pokud je odpověď na všech šest otázek v jednom řádku kladných, tak to znamená, že organizace
může podniknout opatření, které bude znamenat společenský přínos. Otázky by měly být
zodpovídány v pořadí zleva doprava, to znamená od jedničky do šestky. Pokud je odpověď na
některou otázku záporná, tak není v rámci této problematiky vhodné provádět nějakou akci.
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V tomto zkráceném a hypotetickém příkladu ANO znamená kladnou odpověď, zatímco NE zápornou
odpověď. Z tohoto příkladu vyplývá, že v rámci problematiky A3 by organizace mohla nebo měla
přijmout opatření, která přispějí ke společenskému rozvoji. Tento příklad ukazuje jednoduchý způsob
použití tohoto nástroje.
Tabulka vyplněná v celém rozsahu je užitečným podkladem pro názorné předvedení námětů jak
přispět ke společenskému rozvoji a může být také využita pro informování externích organizací a k
dialogu se zúčastněnými stranami. Viz také 26k- Uživatelskou příručku.
Jaký je smysl doložky o copyrightu?
Nástroj je určen k dobrovolnému využití jednotlivými organizacemi k sebehodnocení. (viz rovněž
stránku sebehodnocení). Copyright je uveden jako ochrana před nedovoleným využitím nástroje pro
komerční účely a na obranu jeho zneužití.
Podrobný text doložky je uveden na konci tabulky, vždy v příslušném jazyku.
Hlavní smysl doložky je v tom, že:
- individuální využití organizacemi a zejména malými a střeními podniky je zdarma
- organizace používající nástroj ke komerčním účelům musí předem jednat o poskytnutí licence.
Zde je možné zkopírovat 26k-Nástroj k využití ISO 26000 a tuto část ve formátech WORD nebo PDF.

