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MARTIN LAČNÝ 
 
PRINCIPLE OF RESPONSIBILITY IN THE CSR CONCEPT 
 

ABSTRAKT 

Štúdia pojednáva o problematike spoločenskej zodpovednosti podnikov v kontexte teórie 
stakeholderov, pričom sa sústreďuje na pôsobenie princípu zodpovednosti v rôznych rovinách 
podnikateľských aktivít. Zodpovednosť je tu chápaná ako principiálny vzťah podniku k právnej, resp. 
morálnej povinnosti voči záujmovým skupinám – stakeholderom.  
Kľúčové slová: podnikateľská etika, CSR – spoločenská zodpovednosť podnikov, stakeholder, 
zodpovednosť, spoločnosť, životné prostredie.  

 
ABSTRACT 

The article deals with the issue of corporate social responsibility in the context of Stakeholders theory, 
focusing on the operation of responsibility principle within various levels of business activities. 
Responsibility is understood here as principled relationship of a company to law, respectively moral 
obligations to stakeholders. 
Key words: Business ethics, CSR – Corporate social responsibility, Stakeholder, Responsibility, Society, 
Environment.  

 
 
ÚVOD 
 
Z celej škály problémov, ktorými sa zaoberá podnikateľská etika ako aplikovaná integratívna etika, je 
jednou z najdiskutovanejších tém pohľad na podnik ako na subjekt zodpovednosti, teda problematika 
spoločenskej zodpovednosti podnikov (Corporate social responsibility – CSR), ktorá má svoj 
spoločenský i environmentálny rozmer. Medzi konceptmi, ktoré v súčasnosti determinujú diskurz 
o aplikácii zodpovednosti vo sfére ekonomických aktivít, dominujú dve teórie. Stockholders theory, 
akcentujúca individuálnu zodpovednosť manažérov, zamestnancov a vlastníkov a Stakeholders 
theory, ktorá reflektuje široký kontext podnikania a pôsobenie zainteresovaných záujmových skupín 
– stakeholderov. V tejto štúdii sa pokúsime z pohľadu druhého spomínaného konceptu ozrejmiť, 
v akých rovinách pôsobí princíp zodpovednosti v rámci podnikateľských aktivít. 

 
PODNIKANIE A JEHO KONTEXT 
 
Podnikanie chápeme ako špecifickú tvorivú ľudskú činnosť - umenie inovovať, motivovať, vytvárať 
a využívať príležitosti na rozvoj výrobnej a hospodárskej činnosti, na zvýšenie prosperity 
podnikateľského subjektu. Charakteristickými znakmi podnikania sú:  

• samostatné konanie hospodárskych subjektov,  
• iniciatívnosť, 
• ekonomická a právna erudovanosť, 
• tvorivý prístup k riešeniu praktických problémov,  
• schopnosť improvizácie a používania netradičných riešení,  
• ochota preberať a schopnosť reálne zhodnotiť podnikateľské riziko. 

 
Podnik ako podnikateľská jednotka predstavuje ekonomickú a organizačnú formu usporiadania 
výroby, obchodu a služieb, ktorá je založená na dosahovaní zisku prostredníctvom podnikateľskej 
činnosti. Podnik tvoria veci (pozemky, budovy, stroje), majetkové práva (patenty, licencie), nehmotné 
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práva (obchodné meno, goodwill, postavenie na trhu), a osobné zložky (zamestnanci, ich kvalifikácia 
a štruktúra). Za základné znaky podniku sú pritom považované:  

• kombinácia výrobných faktorov (pôda, resp. prírodné zdroje, práca a kapitál);  
• hospodárnosť podnikateľskej činnosti;  
• finančná rovnováha.  

  
Kombinácia výrobných faktorov je znakom typickým pre všetky druhy podnikov a vyjadruje potrebu 
účelnej kombinácie všetkých výrobných faktorov na strane vstupov do transformačného procesu. 
Hospodárnosť a finančná rovnováha sú znakmi, ktoré vypovedajú o takom nevyhnutnom prístupe 
k podnikaniu, ktorý je racionálne hospodárny a ktorý vytvára predpoklady na včasné plnenie 
finančných záväzkov. [1] 
Aby sme mohli komplexne uchopiť rámec spoločenských úloh podniku, potrebujeme poznať celý 
komplex úloh, ktorý podnik ako špecifický druh hospodárskej organizácie plní vzhľadom na svoje 
poslanie a základné nasmerovanie. S pomerne širokým chápaním ekonomickej úlohy podnikov sa 
stretávame napríklad u T. Cannona, ktorý rozlišuje štyri skupiny čiastkových úloh.  

• hospodárske a produkčné úlohy – zahŕňajúce obrábanie pôdy, produkciu potravín, výrobu a 
distribúciu priemyselných tovarov a služieb a všetky úlohy spojené s produkciou a 
zveľaďovaním bohatstva; 

• podporné úlohy – ide predovšetkým o podporu súdržnosti a stability spoločnosti, o 
zabezpečenie jej kontinuity (väčšina aktivít, ktoré sú spojené s komunikovaním a tvarovaním 
poznania a kultúry, spadá práve do tejto kategórie);  

• adaptívne funkcie – sem spadá produkcia prostriedkov, prostredníctvom ktorých spoločnosť 
reaguje na zmeny (zo strany hospodárskych jednotiek ide najmä o podporu vedy a výskumu);  

• riadiace a politické úlohy – každá spoločnosť vyžaduje existenciu inštitúcií ako sú vláda, právo, 
politické strany, armáda, ktoré koordinujú činnosť rôznych záujmových skupín a 
prostredníctvom nich sa regulujú konflikty medzi týmito skupinami (hospodárska činnosť 
podnikov vytvára predpoklady pre činnosť vlády, verejnej správy, súdov, armády, politických 
strán, a pod.). [2] 
 

Je ťažké presne vymedziť hranicu medzi ekonomickými a spoločenskými úlohami podniku, keďže 
podnik v sebe zahŕňa sociálnu organizáciu. Charakter tejto sociálnej organizácie môže byť pritom 
výrazne formalizovaný (hierarchická štruktúra a vzťahy definované inštitúciou), alebo neformálny 
(vzťahy, ktoré sa vyvíjajú vzhľadom na postoje a aktivity jednotlivcov). Efektívnosť podniku závisí 
v rovnakej miere od obidvoch typov vzťahov. Tvorba zisku a bohatstva sú pritom oblasti, v ktorých 
preukazujú podniky špeciálnu zdatnosť. Žiaden iný typ inštitúcie nedemonštruje schopnosť vykonávať 
takúto spoločensky dôležitú úlohu. Kolaps marxistických režimov v Strednej a Východnej Európe 
poukázal na neschopnosť štátu súťažiť so súkromnou sférou v tvorbe bohatstva. Iné verejné inštitúcie 
a dobrovoľné zoskupenia taktiež nedisponujú týmto špecifickým talentom. 

 
CSR A STAKEHOLDERS THEORY 
 
Pojem stakeholder sa ako terminus technicus objavuje v medzinárodnom memorande Stanfordského 
výskumného ústavu v roku 1963. Stakeholder je v rámci Stakeholders theory definovaný ako skupina, 
bez podpory ktorej by organizácia nemohla existovať. Tento pojem teda vymedzuje vzhľadom na 
podnik interné a externé spoločenské skupiny, ktoré sú ovplyvňované činnosťou organizácie, a ktoré 
zároveň svojim pôsobením činnosť organizácie ovplyvňujú. Patria k nim:  

• interné skupiny –  vlastníci, resp. akcionári; zamestnanci; manažéri;  
• externé skupiny – zákazníci, resp. spotrebitelia; dodávatelia; veritelia; konkurenti; vláda, resp. 

štátne orgány; regióny; spoločnosť.  
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U niektorých autorov nachádzame v rámci teórie stakeholderov ich členenie na primárne záujmové 
skupiny, ktoré sú priamo spojené s fungovaním podniku (zamestnanci, akcionári, dodávatelia, 
zákazníci, miestna komunita) a na sekundárnych stakeholders (orgány štátnej správy, konkurencia, 
médiá, záujmové skupiny ako napr. odbory). [3] 
Podnik tu vystupuje ako samostatný celok a zodpovedá jednotlivým stakeholderom – záujmovým 
skupinám za reálne a predvídateľné dôsledky svojho konania. Zmyslom podnikania podľa teórie 
stakeholderov by totiž mala byť služba záujmom stakeholderov. 
V kontexte CSR chápeme zodpovednosť ako principiálny vzťah podniku k právnej, resp. morálnej 
povinnosti určenej zákonom, zmluvou, alebo inými morálnymi a spoločenskými konvenciami 
a normami. S týmto postojom sa viaže spôsob konania, ktorý vychádza z uplatňovania  troch 
aspektov:  

• uvažovania o dôsledkoch konania (predpokladá sa uprednostňovanie dlhodobého záujmu 
pred krátkodobým čiastkovým záujmom – dlhodobý pohľad vedie k spájaniu vlastného 
záujmu so záujmami ostatných);  

• neutrality, čiže nezaujatosti, nestrannosti (požiadavky ostatných sú rovnako dôležité 
a záväzné ako vlastné – z toho vyplýva všeobecný záujem o ľudské práva a globálnu povahu 
etických záujmov);  

• predstavy seba samého ako obete etického konfliktu, teda schopnosť vžiť sa do postavenia 
iného. To pomáha určiť eticky nesprávne konanie. 
  

Otázka spoločenskej zodpovednosti podnikov je pomerne zložitá a za posledných cca 50 rokov vzniklo 
množstvo teoretických prúdov, ktoré sa vyznačujú rôznym prístupom k tejto problematike. Autori 
pritom často kombinujú jednotlivé prístupy, pričom používajú viac-menej jednotný pojmový aparát. 
Podľa Zelenej knihy EÚ z roku 2001 pod pojmom spoločenská zodpovednosť podnikov chápeme 
dobrovoľné integrovanie sociálnych a ekologických hľadísk do každodenných podnikových činností 
a interakcií s podnikovými stakeholdermi. [4] 

 
PRINCÍP ZODPOVEDNOSTI A ROVINY CSR 
 
Súčasná ekonomická literatúra reflektuje problematiku spoločenskej zodpovednosti podniku 
v niekoľkých rovinách. 
Medzi diskutované oblasti zodpovednosti patrí napríklad zodpovednosť podniku voči konkurencii 
(company liability to competition), ktorá má charakter povinnosti správať sa čestne voči 
konkurentom. Súvisí s tým podpora voľného obchodu, voľba dodávateľa výhradne v závislosti od jeho 
schopnosti rešpektovať a uspokojiť potreby odberateľa. Neprípustné je nekalé získavanie dôverných 
informácií o konkurenčných firmách. 
Ďalšou diskutovanou témou je zodpovednosť podniku voči spotrebiteľovi (company liability to 
consumer), zahŕňajúca najmä povinnosť výrobcu hodnoverne informovať spotrebiteľa 
o kvalitatívnych parametroch ponúkaného tovaru či služby, a to spôsobom zodpovedajúcim intelektu 
zákazníka a umožňujúcim mu správne sa rozhodnúť. 
Pod zodpovednosťou podniku voči verejnosti (company liability to public) sa v ekonomických 
príručkách rozumie 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 a zároveň i širšej úrovni. 
Recipročné záväzky by pritom mala voči firme pociťovať i verejnosť prostredníctvom jej zástupcov, 
ktorí by mali pre zamestnancov firmy vytvárať priaznivé politické a sociálne prostredie. 
Na túto oblasť zodpovednosti nadväzuje zodpovednosť podniku za životné prostredie (company 
liability for environment), čiže povinnosť podnikateľov chrániť životné prostredie, dodržiavať 
environmentálne normy, rešpektovať pri lokalizácii výrob obmedzenosť výrobných zdrojov, možnosť 
ich vyčerpania (čo má zvlášť veľký význam pri neobnoviteľných zdrojoch), neustále konfrontovať 
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mieru užitočnosti podnikania s nepriaznivými účinkami na životné prostredie. Súčasťou tejto 
povinnosti je participácia na výskume nových technológií zameraných na likvidáciu odpadu, ako aj vo 
všeobecnosti na zlepšovaní životného prostredia. 
Zodpovednosť podniku voči zamestnancom (company liability to employees) sa chápe predovšetkým 
ako povinnosť vlastníka firmy rozhodovať o obsadzovaní pracovných miest, o povyšovaní v súlade 
s objektívnymi kvalifikačnými predpokladmi uchádzačov o prácu, nepreferovať záujemcov na základe 
subjektívnych kritérií, so zamestnancami zaobchádzať rovnako, spravodlivo, nediskriminačne. 
Súčasťou zodpovednosti firmy je v tomto ohľade aj starostlivosť o zvyšovanie kvality života 
a bezpečnosti práce, jej zainteresovanosť na rozličných programoch zamestnancov, ktoré 
napomáhajú ich materiálnemu i kultúrnemu rozvoju. Nemenej významné je zapájanie zamestnancov 
do rozhodovacích procesov firmy. 
Špecifikom je zodpovednosť korporácie voči akcionárom (corporate liability to shareholders), pod 
ktorou sa vo všeobecnosti rozumie povinnosť verejnej korporácie (t. j. akciovej spoločnosti s verejne 
obchodovateľnými akciami) všestranne informovať investujúcu verejnosť, jestvujúcich 
i potencionálnych akcionárov, a to v miere, ktorá je nevyhnutná pre ich investičné rozhodovanie 
a ktorá neohrozuje jej podnikateľské záujmy. Tieto informácie by sa mali týkať ekonomických, 
finančných i politických aktivít korporácie, ako aj rozličných problémov, ktoré úzko súvisia s jej 
vývojom v krátkodobom, strednodobom i dlhodobom časovom horizonte. Predstavitelia riadiacich 
orgánov korporácie ani manažéri firmy by pritom nemali zneužívať informácie na svoj osobný 
prospech. 
V posledných dvoch oblastiach spoločenskej zodpovednosti vidíme priemet vzťahu organizácie 
k interným záujmovým skupinám (implicitný kontrakt), v ostatných prípadoch ide o zobrazenie 
vonkajšej zakotvenosti podniku (explicitný kontrakt). Takto chápané spektrum zodpovednosti 
podniku nezahŕňa výlučne čiastkové zodpovednosti ekonomického charakteru, ktoré sa týkajú 
materiálneho prínosu pre spoločnosť a jej jednotlivé zložky. Zodpovednosť podniku voči jednotlivým 
stakeholderom zahŕňa i morálnu, ekologickú a sociálno-kultúrnu rovinu. Prítomnosť 
mimoekonomických rozmerov v takto načrtnutom spektre zodpovednosti podniku naznačuje, že 
podnikanie a vo všeobecnosti ekonomika sú organicky začlenené do celku spoločnosti a kultúry – do 
kontextu, ktorý determinuje ich pozíciu a význam. 
 
CSR A KONCEPT TBL 
 
V literatúre a odborných diskusiách sa môžeme v tomto kontexte stretnúť i s konceptom Triple 
Bottom Line (TBL, resp. 3BL), podľa ktorého podnik nie je izolovanou jednotkou ale súčasťou širokého 
systému vzťahov. Pre podnik to znamená, že jeho prosperita  bude závisieť od stavu society, v ktorej 
pôsobí a od postojov zainteresovaných segmentov tejto society voči nemu. Pojem TBL bol prvýkrát 
použitý v roku 1994 J. Elkingtonom, zakladateľom britskej konzultantskej firmy SustainAbility. Podľa 
neho by mali podniky svoje pôsobenie bilancovať trojakým spôsobom, pričom sa jednotlivé oblasti 
ich záujmu označujú ako tri „P“: Profit - zisk, People - ľudia, Planet – ekologická zložka. Táto 
myšlienka je základom prístupu k podnikaniu, podľa ktorého by sa celková výkonnosť podniku počas 
daného obdobia mala merať na báze jeho kombinovaného prínosu k trom oblastiam:  

• ekonomickej prosperite (na báze výkazu ziskov a strát – ballance sheet); 
• sociálnemu kapitálu (na báze merania CSR aktivít podniku); 
• kvalite životného prostredia (na báze merania environmentálnej zodpovednosti). 
 

Podľa tejto koncepcie sa tak dá získať celkový obraz o úplných nákladoch, súvisiacich s podnikaním. 
[5]  
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ZÁVER 
 
Vzájomné vzťahy medzi ekonomickou, sociálnou a ekologickou dimenziou sú mnohopočetné 
a komplexné. Čím väčšia je v súčasnosti konkurencia značiek, tým viac sa presadzuje etický image a 
potvrdzuje sa nevyhnutnosť podpory hodnôt a úcty k pravidlám. Čím všemocnejšia je kultúra 
prítomnosti, tým usilovnejšie musia podniky hľadať prostriedky ako obsiahnuť budúcnosť – bez snahy 
ovládnuť ju. Čím väčší je v súčasnosti záujem o individuálne práva, tým dôraznejšie sú firmy nútené 
prezentovať svoj záujem o povinnosti. Všetky tieto protikladné skutočnosti potvrdzujú, že 
spoločensky zodpovedný prístup k podnikaniu nie je len módnou vlnou, ktorá čoskoro opadne. [6]  
Vzájomné vzťahy organizácie a stakeholderov nadobúdajú spravidla charakter právnej alebo 
spoločenskej zmluvy, ktorá obsahuje aj popis sankcií za prípadné nedodržanie zmluvných podmienok. 
Žiadna zmluva však nedokáže zachytiť a obsiahnuť celú šírku a komplexnosť spoločenských vzťahov. 
Spoľahlivosť a dôvera, zodpovedný prístup k partnerom, korektné konanie, schopnosť nezneužiť 
momentálne schopnosti partnera a pod. sú také fenomény, ktoré sa nedajú dekrétovať, prikázať. 
Konanie založené na univerzalistických princípoch morálky je záležitosťou vypracúvanou dlhé roky 
prostredníctvom drobných, z hľadiska morálky čestných krokov. [7]  
V slobodnej spoločnosti, spočívajúcej na autonómnom sebaurčení slobodných osôb, je etika v 
ekonomike neodmysliteľná. Samozrejme, o obsahu a forme tejto etiky je potrebné dosiahnuť 
konsenzus. Ľudia by si mali osvojiť v rámci presadzovania princípov aktívneho občianstva kritický 
prístup k sociálnej realite, aktívne sa zapojiť do hľadania vhodných riešení, v ktorých sa prejavuje 
sociálna zodpovednosť ako v politike, tak i v ekonomickej oblasti. [8]  
Doposiaľ štandardne uvádzané dimenzie občianstva – politicko-právna, kultúrna a ekonomická – sú 
v súčasnosti dopĺňané o ďalšiu dimenziu, zachytávajúcu najaktuálnejší problém súčasnosti, ktorým je 
globálna ekologická situácia. [9]  
Podľa súčasných trendov je v tomto ohľade schopný konsenzu taký postoj, ktorý je založený na 
skeptickej racionalite, cíti sa byť zaviazaný humanite a základom rozhodovania je mu dialóg.  
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