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Spoločenská zodpovednosť podnikov – tvorba 
a implementácia kódexov správania 

 
Peter Roháč 

  
 Abstrakt: Autor sa v príspevku zaoberá konceptom spoločenskej 
zodpovednosti podnikov a jej implementáciou v podnikovej praxi. Rozo-
berá filozofiu CSR, jej rozvoj a špecifiká v európskom priestore, ako aj 
nástroje využívané pri jej implementácii. 
 
 Abstract: The author deals with with the concept of Corporate Social 
Responsibility and its implementation in business practice. He analyses 
the CSR philosophy, its development and particularities in Europe as 
well as tools for its implementation. 
 
 Kľúčové slová: spoločenská zodpovednosť podnikov, podnikové ob-
čianstvo, nástroje CSR, Multistakeholder Forum 
 
 Hoci je koncept spoločenskej  zodpovednosti podnikov na Slo-
vensku pomerne nový, vo svete - v Európe a predovšetkým v Spoje-
ných štátoch sa záujem o túto problematiku vyvíjal od 60-tych 
rokov 20. storočia. Ako medzník sa často uvádza rok 1953, keď 
vyšla kniha Howarda Bowena Social Responsibilities of Busines-
sman.  
 Terminológia v súvislosti s podnikovou zodpovednosťou môže 
zahŕňať pojmy ako spoločenská zodpovednosť podnikov, podni-
kové občianstvo, podnikateľská etika, trvalo udržateľný rozvoj, 
podniková sociálna výkonnosť (corporate social performance), sta-
keholder management, spoločenská reputácia podnikov, riadenie 
spoločenských vzťahov, riadenie vzťahov s investormi, spoločensky 
zodpovedné investovanie, issue management a pod.  
 V súčasnosti prevažujú dva základné strešné pojmy: spoločen-
ská zodpovednosť podnikov (corporate social responsibility) a pod-
nikové občianstvo (corporate citizenship) (Waddock, 2004).  
 Koncom 20. storočia sa začína prejavovať tendencia zjednocovať 
teórie smerom k existencii spoločenskej zodpovednosti podnikov 
a podnikového občianstva spolu s pomerne nezávislým smerom 
manažment záujmových skupín (stakehoder management), ktoré 
sú prestúpené teóriami podnikateľskej etiky.  
 Rozdiel medzi spoločenskou zodpovednosťou podnikov a pod-
nikovým občianstvom je podľa Waddockovej (2004) predovšetkým 
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v chápaní podnikového občianstva ako pojmu, ktorý integruje 
podnikové činnosti, rozhodovanie, správanie a dopady  v globál-
nom meradle ako odraz vplyvu medzinárodného obchodu, globali-
zácie a podnikateľskej etiky, pričom samotný pojem občianstva je 
zameniteľný s pojmom podniková zodpovednosť (bez dôrazu na 
slovo spoločenský).  Zdôrazňujú sa základné hodnoty vo forme 
„hypernoriem“, ktoré sú aplikovateľné v akomkoľvek kontexte. 
Tieto majú pomôcť pri definovaní globálnych kódexov správania, 
aplikovateľných bez ohľadu na kontext (Bodwell a Waddock, 
2002). 
 Moon, Crane a Matten (2003) vnímajú pojem podnikového ob-
čianstva ako metaforu odrážajúci americký pohľad na vzťah spo-
ločnosti a podnikov, ako aj občianske princípy slobodnej spoloč-
nosti. 
 Existuje viacero definícií CSR. Podľa Svetovej banky ide o: 
„záväzok podnikovej sféry prispievať k udržateľnému ekonomic-
kému rozvoju, pracovať so zamestnancami, ich rodinami, miestnou 
komunitou a širšou spoločnosťou tak, aby sa zlepšila ich kvalita ži-
vota spôsobom, ktorý je dobrý pre podnikanie a pre rozvoj“ (Sve-
tová banka, 2003). 
 Ak vychádzame z definície CSR podľa Európskej Komisie ako: 
„konceptu, ktorým spoločnosti (podniky) integrujú spoločenské 
a environmentálne záujmy do svojich činností, ako aj do interakcie 
so záujmovými skupinami na dobrovoľnej báze“, vzniká viacero 
problémov viažúcich sa na bližšie definovanie spoločenských 
a environmentálnych záujmov, záujmových skupín, ako aj na 
otázku úrovne integrácie do podnikových činností, či otázke dobro-
voľnosti.  
 Predovšetkým otázka dobrovoľnosti je kľúčovou. Mnohé akti-
vity podnikov patria síce medzi činnosti, ktoré majú významný 
vplyv na udržanie a zvyšovanie kvality života, avšak ich dodržiava-
nie je vyžadované legislatívou (bezpečnosť a ochrana zdravia pri 
práci, platené nadčasové hodiny, rovnosť príležitostí, zákaz detskej 
práce apod.)  
 CSR má v súčasnosti stále výrazný anglosaský charakter, ktorý 
sa však postupne prispôsobuje európskym špecifikám. Vznik a vý-
voj súvisel predovšetkým so zmenou záujmu o spojenie medzi 
vlastníctvom, spoločenskou zodpovednosťou, ekonomickým na-
predovaním a úlohou trhov v pestovaní pluralitnej demokracie v 
USA. Moderná korporácia, pojem vytvorený Adolfom Berlem 
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a Gardinerom Meansom, je podnik s ručením obmedzeným (vlast-
níci nie sú osobne zodpovední za dlhy a záväzky firmy),  v ktorom 
je riadenie oddelené od vlastníctva a kontrolu nad podnikmi majú 
manažéri. Toto oddelenie vlastníctva od riadenia podnikov prinú-
tilo ľudí prehodnotiť ideu o úlohe trhu a potrebe súkromného 
vlastníctva kapitálu pri vytváraní zmyslu občianskej zodpoved-
nosti, zachovania slobody a zaručenia ekonomického napredova-
nia.  
 V USA sa rozdielne názory na tento vzťah definovali  ako ob-
čiansky republikanizmus a liberalizmus 19. storočia. Tieto teórie 
mali významný vplyv aj na neskoršie definovanie zodpovednosti 
podnikov voči záujmovým skupinám a spoločnosti ako takej. 
  Pojem občianski republikáni sa vzťahuje na tých, ktorí veria, že 
existuje silná väzba medzi vlastníctvom majetku a spoločensky 
zodpovedným občianskym správaním. Americké myslenie 18. a 19. 
storočia považovalo vlastníctvo majetku za motiváciu jednotlivcov, 
aby participovali v politickom procese, a tak chránili svoj majetok 
pred oportunistickým správaním iných. Vlastníci mali morálne zá-
väzky voči spoločnosti vo forme dodržiavania zákonov, platenia da-
ní, vojenskej služby a účasti na súdnych konaniach (Stokes 2002: 
32). Majetkové vlastníctvo sa považovalo za dôležité pre zmenu 
ľudského správania poskytnutím podielu (stake) v spo-ločnosti. 
Rozhodujúcim meradlom bolo, či podnik podporoval rozvoj demo-
kracie, slobody a voľnosti a nie, či maximalizoval ekonomické bo-
hatstvo vlastníkov a podielnikov - stakeholders (Kaen 2003). „Ve-
rejné blaho“ bolo závislé od dodržiavania tohto záväzku.  
 Liberáli videli potrebu chrániť sa pred zásahmi zo strany vlády a 
žiadali vytvorenie inštitucionálnych štruktúr, procedúr a systémov 
správy, ktoré roztrieštia, alebo prinajmenšom odradia od koncen-
trácie ekonomickej a politickej moci, a tak zabránia určitej záujmo-
vej skupine dominovať alebo využiť výhodu nad inými (Kaen 
2003). Podľa nich občania majú právo požadovať od vlády ochrany 
prostredníctvom svojich reprezentantov.  
 20. storočie, predovšetkým jeho začiatok, bolo charakteristické 
odčlenením vlastníctva od riadiacich funkcií. Riadenie (spravova-
nie) podnikov sa presúvalo do rúk manažérov. Ožíval verejný sek-
tor a snahy americkej vlády o reguláciu ekonomických vzťahov. 
Vzniklo množstvo regulačných úradov vo viacerých vlnách (Steiner 
a Steiner 1991). Výsledkom je pomerne hustá legislatívna sieť re-
gulujúca „voľný trh“.  
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 Jedným z najdôležitejších dôvodov rozvoja CSR v USA, predo-
všetkým v oblasti transparentnosti a zodpovednosti za správu pod-
nikov a finančné údaje je množstvo regulačných opatrení, ktoré 
začalo koncom 19. storočia ako reakcia na zneužívanie postavenia 
monopolov až po série úplatkárstva a finančných podvodov v 80-
tych rokoch vo vojenskom priemysle a v 90-tych rokoch pri veľkých 
nadnárodných spoločnostiach. Vyvrcholením bol bankrot Enronu 
v roku 2001.  
 Podobne v Európe existuje pomerne rozsiahla regulácia činností 
podnikov. Činnosť podnikov je regulovaná regionálnou, národnou 
a európskou legislatívou. Kontext vzniku a zavádzania CSR do pod-
nikovej praxe je však odlišný. Matten a Moon (2004) navrhujú pre 
analýzu rozdielov rozlišovanie medzi „implicitnou“ a „explicitnou“ 
CSR, pričom pod explicitnou CSR autori chápu „podnikové poli-
tiky, ktoré vykonávajú podniky na dobrovoľnej báze a ktoré adre-
sujú oblasti vnímané ako spoločenská zodpovednosť, či už pod-
nikmi, alebo záujmovými skupinami. Implicitná CSR je súbor ná-
rodných formálnych a informálnych inštitúcií, určujúcich podni-
kom dohodnutý podiel zodpovednosti za spoločenské záujmy. Po-
zostáva z hodnôt, noriem a pravidiel, z ktorých vyplývajú (väčšinou 
povinné, ale tiež zvykové) požiadavky na podniky, aby adresovali 
oblasti, ktoré záujmové skupiny (stakeholders) považujú za opráv-
nené“. (Matten a Moon 2004:9) Autori takto vysvetľujú, prečo sa 
niektoré otázky, ako sú vzdelávanie, zdravotná starostlivosť o za-
mestnancov, pracovná doba a platenie nadčasov či ochrana život-
ného prostredia neobjavujú tak často v kódexoch správania európ-
skych podnikov. Nie je to preto, žeby európske firmy sa týmto ob-
lastiam nevenovali, avšak vysoká úroveň starostlivosti o za-mes-
tnancov v týchto oblastiach sa považuje za samozrejmosť, resp. po-
vinnosť. Personálna a sociálna starostlivosť o zamest-nancov po-
krýva aj neekonomické oblasti rozvoja zamestnancov, ktorá pozi-
tívne vplýva na spokojnosť zamestnancov. (Frk, V., Lukáč, M., Frk, 
B. 2004). Rozdiely medzi USA a Európou sa vzťa-hujú na oblasť 
vlastníctva podnikov, fungovanie ekonomických vzťahov a ich ko-
ordináciu, úlohu štátu pri poistení, vplyv kapitálu na podnikovú 
politiku a reguláciu trhu práce. Tieto oblasti sú v Európe pokryté 
prevažne implicitnou CSR.  
 Explicitná CSR zahŕňa kodifikované pravidlá a normy, vychá-
dzajúce z medzinárodných dokumentov ako sú dokumenty OSN, 
ILO, či OECD. Tieto regulujú predovšetkým činnosť nadnárodných 
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spoločností (Matten a Moon, 2004). Nadnárodné spoločnosti sa 
zaväzujú dodržiavať základné ľudské práva pri svojich zámorských 
aktivitách v rozvojových krajinách. Ako nadstavbu týchto záväzkov 
možno chápať iniciatívy buď sektorové: ťažobný a spracovateľský 
priemysel - Extractive Industries Transparency Initiative (EITI), 
Voluntary Principles on Security and Human Rights, odevný prie-
mysel - Clean Clothes Campaign, bankovníctvo - the Financial In-
stitutions Initiative a pod., alebo v rámci partnerstiev ako Busi-
ness Leaders Forum, CSR Europe, Global Compact, Sullivan Prin-
ciples, Accountability, GRI a mnohých iných.  
 Tieto nástroje CSR sú základom pre tvorbu a implementáciu 
kódexov správania a regulatívom vo vzťahu spoločnosť – podnik. 
Dokument Európskej komisie Mapping Instruments for CSR me-
dzi nástroje CSR na presadzovanie zaradzuje (Mapping: 6): 

- formuláciu princípov, ktoré jednotlivé podniky prijímajú, 
- odvetvové iniciatívy,  v ktorých skupiny podnikov spoločne im-
plementujú dohodnuté kódexy, 

- nástroje, ktoré sú dobrovoľne prijímané podnikmi  a ktoré sú 
regulované akreditáciou z tretej strany, 

- rámce, ktoré poskytujú pomoc pri uskutočňovaní zodpoved-
nosti. 

 Implementácia týchto nástrojov praxe sa deklaruje prostredníc-
tvom kódexov správania, pričom výsledky snáh o integráciu týchto 
nástrojov do praxe sa objavujú prostredníctvom každoročných vý-
ročných správ v tej ktorej oblasti.  
 Vzhľadom na rôznorodosť podnikových činností a rôzny kontext 
neexistuje jednotný nástroj, ktorý by v sebe spájal všetky rozmery 
CSR: ekonomický, sociálny a environmentálny. Je možné ich však 
klasifikovať podľa rôznych kritérií. Príkladom je delenie na (Map-
ping:12): 

- ašpiračné princípy a kódexy praxe (UN Global Compact, Ethi-
cal Trading Iniciative) 

- smernice pre manažérske systémy a certifikačné schémy (ES-
MAS, SA8000) 

- ratingové indexy používané pre spoločensky zodpovedné 
investovanie (FTSE, Down Jones Sustainability Index a pod.) 

- zodpovednosť/transparentnosť a podávanie správ (AA1000 
a GRI Iniciative). 
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 Vo väčšine starých krajín Únie existuje pomerne hustá sieť 
vedeckých výskumných inštitúcií a partnerstiev medzi akademic-
kým svetom a podnikateľskou sférou. Copenhagen Centre v Dáns-
ku, CSR Academy a BITC vo Veľkej Británii, EABIS, Multista-ke-
holder Fórum a European Alliance for CSR na celoeurópskej 
úrovni sú príkladom inštitúcií špecializovaných na problematiku 
CSR v Európe. Okrem nich sa rieši problematika čiastkovo v rámci 
ekonómie, politológie, filozofie/etiky, manažmentu a profesijného 
vzdelávania.  
 Aktivity CSR podporované Európskou komisiou nevznikli ako 
reakcia na zneužívanie situácie podnikmi, ale majú slúžiť na: zvy-
šovanie sociálnej inklúzie, na podporu „najlepších praktík“ v ob-
lasti celoživotného vzdelávania, rovnosti príležitostí a udrža-teľný 
rozvoj“. (Zelená správa, 2001). 
 Počas 4-ročnice venovanej CSR v EÚ (2000-2004) sa v rámci 
kampane viedli diskusie o význame, možnostiach a postupoch pri 
implementácii CSR ako nástroja na dosiahnutie lisabonských cie-
ľov. Svoju politiku chce EU založiť na nasledovných medzinárod-
ných dokumentoch, pričom najzákladnejšie sú: 

- Tripartitná deklarácia zásad týkajúcich sa nadnárodných pod-
nikov a sociálnej politiky, ktorú MOP prijala v novembri 1977 
a revidovala v roku 2000 

- Smernice OECD pre nadnárodné spoločnosti (1976, resp. 
2000) 

- dohoda OSN Global Compact (2000). 

 Medzi najdôležitejšie záujmové skupiny zaradili riadiacich pra-
covníkov podnikov, investorov, spotrebiteľov, dodávateľsko-odbe-
rateľský reťazec, verejnú správu, mimovládne organizácie, ob-
chodné združenia a zväzy, iné podniky. Pre implementáciu politiky 
CSR identifikovali kritické faktory úspechu, ktoré korešpondujú 
s programami riadenia zmeny v podnikoch: 

- angažovanosť zo strany kľúčových ľudí – vlastníkov, riaditeľov 
a vedúcich pracovníkov 

- zabezpečenie integrácie hodnôt a vízie do podnikania a pod-
nikovej kultúry 

- integrovanie CSR prístupu do stratégie podniku, jeho kľú-
čových činností, procesov a politík a každodennej činnosti 
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- určenie primeraných cieľov, vypracovanie etapového plánu na 
ich dosiahnutie, spolu s hodnotením postupu a ich primeranou 
komunikáciou, 

- komunikovanie prístupu, stratégie, cieľov a činností trans-
parentným a zmysluplným spôsobom, osvetľujúcim úžitok ply-
núci z CSR ako je podpora učenia, inovácií, budovanie dôvery-
hodnosti a zlepšovanie vzťahov so záujmovými skupinami 

- otvorenosť voči učeniu, zdokonaľovaniu a inováciám 
- jednanie s externými stakeholders, vrátane tých mimo EÚ, po-
znanie ich očakávaní a názorov, otvorenosť a vzájomné učenie 
sa, budovanie vzťahov založených na dôvere 

- zapájanie zamestnancov a ich zástupcov pri vytváraní  a imple-
mentácii CSR, programov, činností a iniciatív 

- zdieľanie skúseností, vzájomné učenie sa, prostredníctvom ini-
ciatív a sietí na odvetvovej a multistakeholder úrovni, prostred-
níctvom „dobrej praxe“, iniciatív a benchmarkingu, priprave-
nosť riešiť problémy, inovovať a zdokonaľovať sa na základe 
tohto učenia sa 

-  dostupnosť poradenstva a primeraných, účinných a dôvery-
hodných nástrojov a iniciatív, z ktorých sa podnik môže učiť pri 
vytváraní vlastného prístupu a ktoré sú vhodné v daných pod-
mienkach alebo dostatočne flexibilné 

- predovšetkým v rozvojových krajinách existencia právneho 
prostredia, ktoré zvyšuje dodržiavanie základných štandardov, 
prítomnosť silných občianskych organizácií 

- vysoká úroveň povedomia medzi spotrebiteľmi a investormi 
o problémových otázkach a možnostiach na ich riešenie. 

 V ďalšom období Fórum navrhuje pokračovať v podpore a dia-
lógu medzi zúčastnenými stranami, vrátane vzdelávania, infor-
mačných kampaní a podpore výskumu v tejto oblasti. Vzniklo nové 
fórum, ktoré bude pokračovať v práci Multistakeholder Fóra pod 
názvom Európska aliancia spoločenskej zodpovednosti podnikov. 
 Vznik a rozvoj CSR sa v kontexte európskej sociálnej politiky 
stáva súčasťou snáh o budovanie sociálne stabilnej  a ekonomicky 
silnej spoločnosti, pričom iniciatívy vznikajú a získavajú podporu 
v súkromnej sfére, na lokálnej a národnej, ako aj na nadnárodnej 
úrovni. Integrácia týchto myšlienok v podnikoch sa niekedy spája 
skôr s budovaním dobrého mena podniku prostredníctvom podni-
kovej filantropie a masívnej mediálnej podpory z hľadiska komu-
nity nevýznamných projektov, avšak akúkoľvek aktivitu podnikov 
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na zlepšenie kvality života občanov z ekonomickej, sociálnej či en-
vironmentálnej stránky treba oceniť. Problém vytvárania a presa-
dzovania podnikovej politiky, ktorá integruje tieto myšlienky 
v praxi je spojená s pretváraním priaznivej podnikovej kultúry 
a dlhodobou investíciou a podporou zo strany vlastníkov a vedenia. 
Preto sa úsilie propagovať CSR v podnikovej sfére spája s hľadaním 
tzv. „business case“, teda hľadania dokázateľnej súvislosti medzi 
aplikáciou tejto koncepcie  a ekonomickým profitom pre podniky. 
Dá sa identifikovať ako budovanie dobrého mena podniku, 
prostredníctvom indexov spoločensky zodpovedného investovania, 
ktoré ukazuje na dobrú konkurencieschopnosť zodpovedných 
podnikov, ako aj prostredníctvom spokojnosti záujmových skupín, 
predovšetkým zamestnancov a spotrebiteľov a pod. CSR doká-
zateľne má svoje pevné miesto v podnikovej politike podnikov, 
ktoré je potrebné neustále potvrdzovať a podporovať na celopod-
nikovej úrovni. Jej presadzovanie by malo byť súčasťou riadenia 
a rozvoja ľudských zdrojov, kde by kľúčovú úlohu malo zohrať 
podnikové vzdelávanie a výchova.  

 Text je výstupom grantovej úlohy VEGA č.1/3649/06 Úloha 
vzdelávania dospelých a sociálnej práce v spoločnosti založenej na 
vedomostiach a v štáte verejného blaha. 
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