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Jendým z odvetví aplikovanej etiky je aj hospodárska etika (business ethics), ktorá sa 

zaoberá hlavne vzťahmi medzi ekonomickým uvažovaním a etickým hodnotením. Stretávame 

sa tu s problémami, ktoré sa dotýkajú vzťahov podnikania spoločnosti, medziľudských 

vzťahov v rámci organizácie ako aj ďalších vzťahov, ktoré sú výsledkom interakcie 

podnikania s ďalšími oblasťami spoločnosti (Hopkins, 2003, s. 1). V rámci spoločenskej 

zodpovednosti v podnikaní, alebo tiež korporatívnej spoločenskej zodpovednosti je pozornosť 

sústredená v súvislosti s etikou na morálnu zodpovednosť, povinnosti a cnosti v 

podnikateľskom rozhodovaní a konaní. Tak ako môžeme pozorovať v súčasnosti, že sa etika 

dostáva do rôznych sfér profesionálneho života, tak aj v rámci podnikania nachádzame 

problémy a dilemy, ktorých riešenie závisí z veľkej časti na hospodárskej etike. V súčasnosti, 

kedy existuje množstvo veľkých korporácií a podnikov si uvedomujeme, že to ako rozhodujú 

tieto firmy sa netýka len firiem samotných, ale aj ich akcionárov, spoločnosti a prostredia. V 

minulosti sa tejto oblasti nevenovalo veľa pozornosti, avšak v dnešnom svete je 

neodmysliteľná tolerancia a takisto aj vnímanie potrieb druhých a ich rešpektovanie. Práve 

preto v rámci hospodárskej etiky vzniká koncept spoločenskej zodpovednosti podnikov 

(Corporate Social Responsibility). Uvedomujeme si, že dnes podnikanie a obchodovanie nie 

sú sústrené len v „poli“ ekonomiky, avšak vyvstávajú tu aj otázky, ktorých riešenie súvisí s 

etickým uhlom pohľadu.  

Od druhej polovice dvadsiatych rokov sa začíname stretávať s tým, že odborníkov 

zaujíma už aj spoločenský dopad podnikania. V súvislosti s rozvojom spoločenskej 

zodpovednosti firiem, je dôležité spomenúť aj historickú udalosť a to pád Berlínskeho múru, 

ktorý symbolizoval pád komunizmu, ale ešte dôležitejšie, zrýchlené šírenie globalizácie 

(Hopkins, 2003, s. 2). Tento príklad len znázorňuje akoby pomyselný pád „opony“, ktorej 

výsledkom bolo zrýchlenie rozširovania globalizácie v rámci Európy, avšak neznamená to, že 

globalizácia tu pred týmto pádom neexistovala. A práve s globalizáciou súvisí aj rozvoj 

obchodu a podnikania a to nie len na lokálnej, ale aj na medzinárodnej úrovni. Preto tu vzniká 

potreba určitej kontroly povinností týchto podnikov ako aj ich zodpovednosť voči 

spoločnosti.  
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 Koncept spoločenskej zodpovednosti podnikov možno považovať za „významný 

realizačný nástroj etiky v manažmente a v podnikaní“ (Tomancová, Stříteská, 2008, s. 108). 

Keďže vychádzame z predpokladu, že firma neexistuje nezávisle na svojom okolí, ale práve 

naopak, svojimi aktivitami určitým spôsobom ovplyvňuje toto okolie. A zároveň aj okolie 

ovplyvňuje v istom zmysle chod firmy. Preto je na mieste uvažovať o spoločenskej 

zodpovednosti firiem, ktorá má za úlohu rešpektovanie ako záujmov spoločnosti, tak aj 

záujmov firmy.  

V rámci konceptu spoločenskej zodpovednosti podnikov by sme si mohli položiť 

otázku, či majú podniky spoločenské povinnosti. Podnikanie je častokrát kritizované kvôli 

tomu, že zanedbáva svoje povinnosti voči spoločnosti a pozerá len na svoje dobro a výnos. 

Avšak v súčasnosti je myšlienka spoločenskej zodpovednosti čoraz väčšmi podporovaná o 

čom svedčí aj vznik združení a organizácií, ktorých cieľom je dohliadať na životné prostredie 

a ekonomickú poctivosť a mnoho ďalších sfér spoločenského života. Jednou z takýchto 

organizácií je aj Business for Social Responsibility, čiže podnikanie pre spoločenskú 

zodpovednosť, ktoré vzniklo vo Washingtone v roku 1992. Táto organizácia chcela pomocou 

lobingu a vzťahu s verejnosťou vytvoriť „spoločenskú rovnosť“, „environmentálnu 

zodpovednosť“ a „rozvoj udržateľnej ekonomiky“, ktorá by tvorila celok s rozhodovaním 

firiem (Hood, 1998, pargaraf č. 2). Dnes má táto organizácia viac ako 800 členov a 

pričlenených organizácií, ktoré zahŕňajú napríklad Federal Express, Hallmark a Time Warner1 

(Hood, 1998, p. č. 2). Aj keď vo väčšine prípadov sa spomínajú v rámci spoločenskej 

zodpovednosti väčšie spoločnosti, to neznamená, že aj menšie firmy nemôžu podporovať 

tento koncept.  

Vznik organizácií podporuje myšlienku spoločenskej zodpovednosti a takisto pomáha 

kontrolovať, či si firmy spĺňajú svoje povinnosti voči spoločnosti. V Európe vznikla v roku 

1996 organizácia s názvom Corporate Social Responsibility, ktorá je európskou expertnou 

centrálou na túto problematiku. Je to nezisková organizácia, ktorá sídli v Bruseli. Táto 

organizácia funguje ako „európsky garant a odborník na problematiku spoločenskej 

zodpovednosti firiem, firemného dobrovoľníctva a etiky podnikania“ (Tomancová - Stříteská, 

2008, s. 112). Jej cieľom je celoeurópska propagácia spoločenskej zodpovednosti firiem, 

                                                 
1  Federal Express Corporation („FedEx Express“) je najväčšou svetovou expresnou prepravnou 
spoločnosťou, ktorá zamestnáva viac ako 144 000 ľudí na celom svete. 
 Hallmark UK bola založená v roku 1958 a stretávame sa s ňou pod názvom Hallmark Cards PLC. Vo 
Veľkej Británii táto firma zamestnáva 3 100 ľudí.. 
 Time Warner je svetová tretia najväčšia spoločnosť, ktorá sa zaoberá médiami a zábavou. Jej 
podnikanie zahŕňa interaktívne služby, filmovú zábavu, televízne siete a nakladateľské podnikanie. 



 28728

ponúka vzdelanie a tiež aj poradenstvo v tejto oblasti. V Európe má 65 členov a 18 

partnerských organizácií.  

Ako ďalšou podporou koncepcie spoločenskej zodpovednosti firiem bol aj Lisabonský 

summit v roku 2000, kde predstavitelia Európskej únie vyslovili podporu spoločenskej 

zodpovednosti podnikov a dohodli sa na potrebe strategickej podpory spoločenskej 

zodpovednosti v Európe. Na tento summit nadväzuje v roku 2001 Zelená kniha, ktorú vydala 

Európska komisia, s podtitulom „Promoting a European Framework for Corporate Social 

Responsibility“, ktorá taktiež obsahuje aj prvú definíciu spoločenskej zodpovednosti firiem 

(Corporate Social Responsibility) v rámci Európskej únie. Definuje Spoločenskú 

zodpovednosť podnikov ako koncept, pomocou ktorého sa spoločnosti dobrovoľne rozhodujú, 

že budú prispievať k zlepšeniu spoločnosti a čistejšiemu prostrediu. Cieľom tohto dokumentu 

je vyvolať diskusiu o tom, ako by mohla Európska únia propagovať spoločenskú 

zodpovednosť podnikov ako na európskej, tak aj na medzinárodnej úrovni (Tomancová – 

Stříteská, 2008, s. 113).  

Keďže každá myšlienka potrebuje podporu, tak aj spoločenská zodpovednosť 

podnikov posilňuje na svojej dôležitosti tým, že získava podporu Európskych organizácií, 

ktoré dozerajú na správne zaobchádzane v rámci nej a taktiež na dodržiavanie povinností voči 

spoločnosti a prostrediu. Samozrejme takáto podpora by nemala byť len na úrovni Európy, ale 

na celosvetovej úrovni, keďže žijeme v dobe globalizácie, kde sa tento veľký svet stáva 

malým a firmy z rôznych kútov sveta navzájom spolupracujú. Tak ako firmy čelia mnohým 

výzvam v rámci zmeny prostredia v kontexte globalizácie a najmä domáci trh, ktorý si čím 

ďalej tým viac uvedomuje, že spoločenská zodpovednosť firiem môže mať bezprostrednú 

ekonomickú hodnotu.  

 Keď hovoríme o spoločenskej zodpovednosti podnikov máme na mysli úlohu firmy, 

ktorá poskytuje nejaký „tovar“ spoločnosti v podobe práce, vývoja, filantropie, dodržiavania 

práva, environmentálneho spravovania, ochrany práv ako aj ďalších očakávaní. Tento koncept 

sa zaoberá zaobchádzaním so spoluúčastníkom firmy etickým alebo zodpovedným spôsobom. 

Eticky alebo zodpovedne znamená zaobchádzať so spoluúčastníkmi takým spôsobom, ktorý 

je považovaný za prijateľný v rámci spoločnosti (Hopkins, 2003, s. 19). 

Túto problematiku spoločenskej zodpovednosti podnikov môžeme reflektovať v 

niekoľkých rovinách. Jednou z oblastí je zodpovednosť podniku vo vzťahu ku konkurencii, 

ktorá súvisí s podporou voľného obchodu, voľbou dodávateľa výhradne od jeho schopnosti 

uspokojiť potreby odberateľa. Hoci sme neraz svedkami rôznych káuz, v ktorých je otázny 

výber firmy alebo priebeh tendra, pričom výhercom sa stáva príbuzný alebo známy. 
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Dôsledkom však môže byť to, že aj keď verejnosť odsudzuje takéto správanie firiem, dôležitý 

je však zodpovedný prístup súdov k tejto problematike, aby sme sa vyhli možnosti 

pochybovania smerom k akceptácii takéhoto konania, ktoré je v dnešnej ekonomike 

neprijateľné. Práve preto je požiadavka transparentnosti v rámci podnikania naozaj 

opodstatnená. K tejto zodpovednosti patrí takisto aj nevyužívanie prvkov klamlivej reklamy a 

úcta súkromného majetku konkurencie. Častokrát sa však stretávame s nedodržiavaním týchto 

povinností, ako je to napríklad v prípade, keď sa niekto úmyslene snaží poškodiť súkromný 

majetok druhého len kvôli tomu, aby sa určitým spôsobom „zbavil“ konkurencie. V súvislosti 

s reklamou si myslím, že firmy veľakrát zabúdajú na povinnosti, ktoré majú aj voči 

konkurencii a ponúkajú nám klamlivý obraz o svojom výrobku, často v snahe prevýšiť 

predajom konkurenčný výrobok.  

Ako o ďalšej oblasti uvažujeme o zodpovednoti podniku voči spotrebiteľovi, čo súvisí 

s hodnovernými informácii pre spotrebiteľa o konkrétnom tovare alebo službe, čo znamená, 

aby zákazník nezáležiac na jeho intelektuálnej vyspelosti dokázal porozumieť zloženiu 

výrobku, ktorý si kupuje. Takisto sa tu stretávame so zodpovednosťou voči verejnosti, kde ide 

hlavne o „povinnosť firmy spolupracovať so zástupcami verejnosti, koordinovať s nimi 

rozhodnutia, ktoré sa verejnosti nejakým spôsobom dotýkajú a tým prispievať k zlepšovaniu 

sociálneho a kultúrneho života spoločnosti na miestnej, regionálnej i širšej úrovni“ (Lačný, 

2008, s. 98). V súvislosti so spomínanými povinnosťami a zodpovednosťou si môžeme uviesť 

aj niektoré firmy alebo spoločnosti, ktoré pôsobia na Slovensku a ktoré sa dostali do nášho 

povedomia buď tým, že akceptujú koncept spoločenskej zodpovednosti podnikov alebo práve 

naopak, jeho nedodržiavaním, akýmsi (neetickým) správaním firmy. Spoločnosť Orange 

získala ocenenie z oblasti spoločenskej zodpovednosti. Konkrétne v súťaži „Zamestnávateľ 

ústretový k rodine“ za rok 2004 a to v kategórii rodinná politika. Medzi jej aktivity patrilo 

pravidelné monitorovanie potrieb zamestnancov, tiež aj rekreačné pobyty s rodinnými 

príslušníkmi.2 Za neetické počínanie firiem považujem aj nebankové subjekty ako napríklad 

BMG INVEST alebo HORIZONT, ale tiež sem môžeme zaradiť aj prehnane vysoké poplatky 

za uskutočňovanie transakcií v baknách. Spoločenská zodpovednosť firiem vytvára dlhodobú 

hodnotu pre zákazníka a spoločnosť, usiluje o jeho zdravie a tiež aj o životné prostredie. Aj 

preto vznikajú organizácie a zbierky pre choré deti, adopcie, vyhľadávanie osôb a podobne. 

Medzi takéto organizácie môžeme zaradiť napríklad firmu AVON, ktorá vedie kampaň na 

                                                 
2  Informácie dostupné na internetovej stránke Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej 
republiky: http://www.employment.gov.sk/index.php?SMC=1&id=794# (15.4.2009) 
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zdravotné vyšetrenia, alebo firmu SLOVNAFT, ktorá pomáha pri vyhľadávaní osôb po 

katastrofách a tiež pomáha v rámci vzdelávania.  

Zodpovesnosť podniku za životné prostredie sa týka povinnosti podnikateľa chrániť, 

rešpektovať životné prostredie a v rámci celej výroby firmy dohliadať na to, aby nevznikali 

nepriaznivé účinky na životné prostredie. V súčasnosti je taktiež dôležitý aj vplyv firiem na 

životné prostredie okolo nás. Mnohé zákaznícke skupiny lobujú, aby boli znížené emisie, aby 

sa tovar balil do recyklovateľného materiálu apod. Problém životného prostredia je naozaj 

dôležitý a v niektorých prípadoch rozhodujú vlády konkrétnych krajín a stanovujú „pravidlá 

hry“ a pevné kvóty, za prekročenie ktorých sú firmám uložené sankcie.  

Zodpovednosť voči zamestnancom chápeme ako „povinnosť vlastníka firmy 

rozhodovať o obsadzovaní pracovných miest, o povyšovaní v súlade s objektívnymi 

kvalifikačnými predpokladmi uchádzačov o prácu,…“ (Lačný, 2008, s. 99). Súčasťou tejto 

zodpovednosti je aj starostlivosť o zvyšovanie bezpečnosti práce apod.  

Zodpovednosťou voči akcionárom rozumieme povinnosť verejnej korporácie 

všestranne informovať investujúcu verejnosť, akcionárov o finančných, ekonomických a 

politických aktivitách korporácie, tiež však aj o problémoch, ktoré môžu mať určitým 

spôsobom vplyv na akcionárov (Lačný, 2008, s. 99). Načrtli sme si niekoľko sfér 

spoločenskej zodpovednosti podnikov, avšak to neznamená, že neexistujú aj iné oblasti, o 

ktorých by sme mohli v tejto súvislosti uvažovať.  

„Spoločenská a sociálna zodpovednosť firiem je založená na myšlienke, že by firmy 

mali pomáhať pri riešení sociálnych problémov a podľa tohto konceptu by mali doplniť svoje 

tradičné ekonomické ciele o ciele smerujúce v prospech verejného blaha“ (Tomancová - 

Stříteská, 2008, s. 108). Tento koncept zodpovednosti môžeme definovať aj ako očakávania 

na podnikanie neštátnymi spoluúčastníckymi skupinami a strategický manažment týchto 

požiadaviek firmami, čo pomáha zaručiť zisky a udržateľnosť podniku. Záujmy jednotlivých 

skupín sa často dostávajú do konfliktu, avšak prostredníctvom vrcholového manažmentu sa 

záujmy prehodnocujú a stávajú sa súčasťou stratégií a cieľov podniku. 

Aká je vlastne podstata spoločenskej zodpovednosti podnikov? Na zodpovedanie tejto 

otázky by sme mohli použiť model spoločenskej zodpovednosti podnikov pozostávajúci zo 

štyroch častí, ktorý bol navrhnutý prvýkrát Archie Carollom. Archie Carroll považuje 

spoločenskú zodpovednosť podnikov za viacúrovňový koncept, pričom tieto úrovne môžu byť 

rozlíšené na štyri vzájomne prepojené aspekty, ktorými sú ekonomické, právne, etické a 

filantropické povinnosti. Predstavuje tieto odlišné povinnosti ako súvislé vrstvy v rámci 

pyramídy, pričom pravá spoločenská zodpovednosť vyžaduje stret všetkých týchto úrovní. 
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Podľa Carrolla a Bushholtza „spoločenská zodpovednosť podnikov zahŕňa ekonomické, 

právne, etické a filantropické očakávania, ktoré sú kladené na organizácie spoločnosťou v 

určitom časovom období“ (Crane, Matten, 2004, s. 43). 

Ako prvou povinnosťou podnikania je správne fungujúca ekonomická jednotka. Táto 

prvá vrstva spoločenskej zodpovednosti podnikov je základom všetkých následných 

povinností. Podľa Carrolla je uspokojenie ekonomických povinností požadované od všetkých 

podnikov. Právne povinnosti podnikov požadujú, aby obchod rešpektoval zákon a hral podľa 

pravidiel. Carroll navrhuje, že uspokojenie právnych povinností je požadované od všetkých 

podnikov, ktoré sa dožadujú byť spoločensky zodpovedné. Zatiaľ čo etické povinnosti nútia 

podniky robiť to, čo je správne, spravodlivé a čestné dokonca aj keď k tomu nie sú donútení v 

rámci právneho systému. Carroll tvrdí, že etické povinnosti pozostávajú z toho, čo je 

všeobecne očakávané spoločnosťou nad právnymi požiadavkami. Filantropické povinnosti sú 

podľa Carrolla požadované od podnikov bez toho, aby to bolo očakávané, čo ich však robí 

menej dôležitými ako ostatné tri kategórie (Crane, Matten, 2004, s. 44). Hoci nám z toho 

vyplýva, že v rámci tejto pyramídy sa tu nachádzajú povinnosti, ktoré sa nám môžu zdať 

podstatnejšie a iné zase menej dôležité, každá z tejto úrovne má svoju osobitú funkciu v rámci 

spoločenskej zodpovednosti podnikov. Netreba zabúdať, že v každom podniku či firme, by 

mali byť tieto povinnosti plnené, hoci je zrejmé, že nie v rovnakom rozsahu, ale každopádne 

by žiadny druh vyššie spomenutého očakávania nemal absentovať. 

Pojem spoločenskej zodpovednosti nie je jednoduché ohraničiť jedinou definíciou, 

pretože tá sa líši od štátu k štátu. Evidentne, lokálna kultúra ovplyvňuje to, ako spotrebitelia 

očakávajú od firiem aby sa správali, ako sa to deje aj pri reakcii na hocijaký druh tovaru, 

ktorý bol predaný firmou v danej krajine. Niekedy kultúra a ekonomika sa spájajú, aby 

vyprodukovali odlišné produkty. Môžeme si to predstaviť na príklade, kde európan sa 

nestotožňuje s autom, ktoré je vyrobené v USA a ktoré sa tam teší veľkej obľube. To však 

môže súvisieť s cenou nafty, benzínu v USA, ktorá je relatívne nízka, zatiaľ čo v Európe si 

zákazník všíma hlavne spotrebu auta, keďže cena benzínu či nafty tu nie je najnižšia. 

Podobným spôsobom sa líši aj spoločenská zodpovednosť v odlišných krajinách.  

Aj keď neexistuje jedna univerzálna definícia tohto konceptu, neznamená to však, že 

nemajú niečo spoločné. Čo je spoločné pre všetky tieto definície je jeho charakteristická črta a 

tou je princíp dobrovoľnosti. Z čoho vyplýva, že je len na firme, či túto zodpovednosť príjme 

a bude fungovať v rámci jej pravidiel, alebo ju bude ignorovať. Hoci si myslím, že pre firmu 

je status spoločenskej zodpovednosti celkom výnimočný, keďže môže podporiť rozvoj tejto 

firmy a môže ovplyvniť pozitívne jej budúci rast. Keďže tým, že podporuje tento koncept 
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neprispieva len k vlastnému blahu, ale taktiež aj k blahu a dobru jej akcionárom a spoločnosti 

a práve preto môžeme predpokladať, že takáto firma bude obľúbená a bude prosperovať, 

vychádzajúc z podpory akcionárov. Preto by mala každá firma prijať a istým spôsobom si 

interiorizovať túto koncepciu. Podľa môjho názoru je deklarovanie tejto spoločenskej 

zodpovednosti v rámci firmy vplyvným faktorom, ktorý ovplyvňuje aj vnímanie firmy 

verejnosťou v pozitívnom zmysle. Aj keď sa to možno nezdá, ale podpora z vonku, zo strany 

spoločnosti má jednoznačne pozitívny vplyv na danú firmu. So spoločenskou 

zodpovednosťou firiem takisto úzko súvisí aj pojem morálnej zodpovednosti podnikov, keďže 

vplyv firiem a ich dosah je čoraz väčší.  

Morálna zodpovednosť podnikov sa zakladá na „potrebe prijatia stanoviska 

založeného na všeobecných morálnych princípoch“ (Lačný, 2008, s. 104). Znamená to, že ako 

spoločnosť a tiež aj organizácia majú morálnu zodpovednosť voči sebe navzájom. Na rozdiel 

od spoločenskej zodpovednosti podnikov, kde sa „akcentuje plnenie úlohy z hľadiska miest a 

funkcie v spoločnosti, z hľadiska morálnej zodpovednosti organizácie ide o zvažovanie 

dôsledkov činnosti z aspektu spravodlivosti, čestného, férového prístupu organizácie ku 

všetkým zainteresovaným stranám“ (Lačný, 2008, s. 104). Hlavným problémom v rámci tejto 

koncepcie sa stáva sféra morálnych hodnôt. Zodpovednosťou tu chápeme zodpovednosť voči 

svetu a ľudstvu. Keďže človek nežije izolovane, ale v rámci nejakej spoločnosti, jeho konanie 

sa dotýka tak ako aj jeho, tak aj ľudí okolo neho. Taktiež aj mravnosť sa viaže len na mravný 

subjekt. Mravnou zodpovednosť preto chápeme schopnosť človeka, ktorý má schopnosť 

poznania „vziať na seba individuálne a spoločenské riziká“ (Lačný, 2008, s. 104). Podľa 

Lačného môžeme v morálnom hľadisku jednotlivca hovoriť o dvoch kľúčových momentoch, 

ktorými sú: aspekt racionálnosti v ľudskom konaní, čo znamená, že naše rozhodnutia robíme 

so zreteľou na ich dôsledky a prijímame zároveň ich cieľ a pozornosť. Druhým momentom je 

aspekt úcty k človeku, kde rešpektujeme ľudskú dôstojnosť a nepoužívame človeka ako 

prostriedok na dosiahnutie našich cieľov (Lačný, 2008, s. 104).  

Stretávame sa tu s otázkou, či môže byť firma zodpovedná za svoje konanie a 

dôsledky svojho konania, keďže to nie je živá bytosť. Avšak, keď usudzujeme, že organizácia 

alebo firma neexistuje ako niečo, čo je substanciou samou o sebe, čo nepotrebuje na svoj chod 

nikoho, ale práve naopak sa skladá z jednotlivých ľudí, mravných subjektov, ktorí rozhodujú 

v rámci firmy alebo organizácie, môžeme povedať, že ich morálna zodpovednosť za ich 

rozhodnutia sa prenáša aj na samotnú firmu. Mohli by sme teda konštatovať, že firma alebo 

nejaký podnik je vlastne len zastrešenie skupiny ľudí, ktorí majú rovnaký cieľ a ktorí sa 

vyznajú v danej oblasti podnikania a spolupracujú spolu na tom, aby firma prosperovala a 
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prinášala určitý zisk. Ale keďže títo ľudia pracujúci pre danú firmu ako fyzické subjekty majú 

mravnú zodpovednosť za svoje konania a rozhodnutia, znamená to, že nemôžeme oslobodiť 

žiadnu organizáciu alebo firmu od jej negatívneho dopadu, a zodpovednosti, ktorú by mala za 

určitý negatívny dôsledok niesť.  

Ako sme už vyšie spomínali, vo svete sa stretávame s rôznymi pojmami na 

definovanie spoločenskej zodpovednosti firiem, z ktorých je veľmi známy termín firemné 

občianstvo (Corporate Citizenship), ktoré sa objavuje hlavne vo Veľkej Británii a v USA, ale 

taktiež aj v Európe. Firemné občianstvo, Corporate citizenship, ako jeden z termínov 

používaných na vyjadrenie podnikovej zodpovednosti vznikol ako nový spôsob na oslovenie 

spoločenskej role spoločnosti alebo podniku (Crena, Matten, 2004, s. 61). Je možné taktiež 

hovoriť aj o rôznych dôvodoch vzniku tohto nového termínu. Na definovanie tejto podnikovej 

zodpovednosti (corporate citizenship) môžeme nazerať z troch perspektív a to ako na 

limitovaný pohľad na firemné občianstvo, ďalej ako na ekvivalentný pohľad na firemné 

občianstvo, alebo ako na rozsiahly pohľad. Firemné občianstvo začína dominovať vo sfére 

spoločenskej roli podnikov. Aby sme mohli definovať tento pojem, je potrebné odhaliť tri 

rôzne perspektívy, v ktorých sa v literatúre vyskytuje (Crane, Matten, 2004, s. 63).  

Podľa Limitovaného pohľadu na firemné občianstvo sa tento termín používa na 

rozpoznanie filantropickej role a poviností, ktoré firma dobrovoľne podstupuje v lokálnom 

spoločenstve ako napríklad charita a darcovstvo. Táto perspektíva má tendenciu sústreďovať 

sa na fyzické prostredie spoločnosti, z toho vyplýva zameranie na lokálne komunity ako 

hlavného spoluúčastníka firmy. Občianstvo v tejto súvislosti je primárne založená na 

korporácii prijímajúcej zo spoločnosti jednou rukou a dávajúcej druhou rukou spoločnosti. 

Môžeme teda povedať, že táto perspektíva nám ponúka niečo za niečo, čiže nenachádzame tu 

žiadny nezištný akt. 

Ako o ďalšej perspektíve uvažujeme o ekvivalentnom pohľade na firemné občianstvo. 

V rámci tejto perspektívy môžeme hovoriť o Carrollovej štvorvrstvovej pyramíde, kde 

definoval pojem spoločenskej zodpovednosti podnikov.  

Poslednou perspektívou je rozsiahly pohľad na firemné občianstvo. Toto hľadisko 

nám ponúka definíciu firemného občianstva ako toho, ktoré „charakterizuje funkciu firmy na 

vykonávanie občianskych práv pre jednotlivcov“ (Crane, Matten, 2004, s. 69). 

Základom spoločenskej zodpovednosti firiem je starší názor, že bohatší členovia 

spoločnosti by mali prispievať chudobnejším. Podľa Andrewa Carnagieho to bola morálna 

povinnosť bohatých deliť sa s ostanými o svoj majetok, pričom sa domnieval, že všetok 

majetok, ktorý presahuje potreby rodiny by mal byť určený pre blaho spoločnosti 
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(Tomancová - Stříteská, 2008, s. 110). Predpokladám, že v súčasnej dobe by takáto myšlienka 

nebola prijatá, keďže v dnešnej spoločnosti podľa môjho názoru prevláda postoj, že každý 

chce mať viac a najlepšie mať viac ako druhí. Hoci za predpokladu, že by táto utopistická 

myšlienka bola zrealizovaná, pravdepodobne by sme predišli hladu v rozvojových krajinách a 

pomohli ľuďom, ktorí to naozaj potrebujú. Na druhej strane však peniaze, ktoré sú častokrát 

darované za účelom vývinu liečív sú veľmi prospešné, pretože len vďaka týmto peniazom 

môže výskum napredovať a je možné bojovať proti rôznym chorobám. Myslím si, že by to 

malo byť vyvážené, a malo by sa to riadiť pojmom stredu, čiže nezachádzať do žiadnych 

extrémov, pretože v mnohých prípadoch to môže znamenať pohoršenie súčasného stavu.  

 Spoločenská zodpovednosť podnikov zohráva významnú úlohu v rámci dobre 

fungujúcej firmy a to hlavne prostredníctvom budovania dlhodobého záväzku správať sa 

eticky, prispievať k ekonomickému rastu a zvyšovať kvalitu života svojich zamestnancov, 

akcionárov ako aj celej spoločnosti. Tento koncept má takisto dôležitú úlohu pri budovaní 

reputácie a na základe toho je väčšinou hodnotená aj okolím. Táto spoločenská zodpovednosť 

firiem znamená aj to, že firmy keďže sú súčasťou spoločnosti, sa zodpovedajú tejto 

spoločnosti za svoje aktivity a rozhodnutia. Návodom na to, ako si budovať pozitívnu 

zodpovednosť môže byť napríklad aj venovanie časti ziskov na pomoc tým, ktorí to 

potrebujú, či už formou darov alebo rôznych nadácií. Tým, že firma niečo berie zo 

spoločnosti, ktorej je súčasťou, sa očakáva, že bude aj dávať, čo môže byť aj formou 

zlepšovania úrovne škôl alebo ihrísk, podpora športu v danej komunite apod. Aj na základe 

toho je firma hodnotená okolím, zamestnancami, zákazníkmi a jej investormi. Účasť na 

takejto pomoci spoločnosti môže slúžiť aj ako určitý druh reklamy danej firmy.  
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