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Resumé
Ústrednou témou diplomovej práce je problematika spoločenskej zodpovednosti firiem.
Pozornosť je venovaná historickému aj súčasnému pohľadu. Práca sa

zaoberá jednotlivými

princípmi a zobrazuje súčasný stav skúmaného problému. Prináša teoretické vymedzenie pojmu
spoločensky zodpovedné podnikanie, zaoberá jeho stavom v Európskej únii a predkladá dôvody
na spoločenskú zodpovednosť firiem, jej motivačnými faktormi, a (CSR) trendmi. Venuje
pozornosť jednotlivým oblastiam pre ziskový

a neziskový sektor a približuje problematiku

spolupráce týchto sektorov. Poskytuje a venuje pozornosť analýze, merateľným indexom,
reportovaniu spoločensky zodpovedného podnikania. Ďalej ponúka náhľad reálneho stavu
spoločensky zodpovedného podnikania a taktiež jeho vnímaniu obyvateľmi. Venuje pozornosť
jednotlivým aktérom, ktorí zavádzajú princípy spoločenskej zodpovednosti do firemnej praxe.
Dôraz bol kladený na vykreslenie problematiky v celej koncepčnej štruktúre a podať čo
najzrozumiteľnejšiu formu konceptu pre jeho využitie.

Kľúčové slová: spoločenská, zodpovednosť, firiem, podnikov, nadácie, organizácie, reportovanie,
meranie, stakeholders, princípy, oblasti, ISO, Slovensko, Česko, corporate, social, responsibility.
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Summary
The aim of the theses was to analyse the complexity of term corporate social responsibility
from historical and present point of view, to occupy with individual principles of corporate social
responsibility and to reflect) the present situation. Theses brings to the theoretical definition of
corporate social responsibility and its situation in European Union, following view of reasons into
social responsibility of companies, its motivational factors, and finally CSR trends. Give attention
to individual fields of profitable and non-profitable sectors approaching cooperational problems of
these sectors. Offers and keep an eye on analysis, measurable index, reporting social responsible
business, where further theses deals with real state of social responsible business and also
perceptions to resident. Give attention to practical person involved the implementation of
principles of corporate social responsibility to corporate strategy. The accent was existent for
description the complexity conception of structure and give the easy way of concept for applied to
exploitation .

Key words: social, responsibility, companies, enterprise, firms, foundations, organizations,
reporting measurement, stakeholders, principles, fields, ISO, Slovakia, Czech Republic
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0 Úvod
V súčasnom svete je pre firmy dôležité zaoberať sa nielen otázkou ekonomického rastu,
ale aj spôsobom, ako tento rast trvalo udržať a výhody z neho preniesť na celú spoločnosť. Už
nestačí len pragmaticky pozerať sa na ukazovatele ziskovosti. Firmy sa začínajú okrem
naplňovania primárneho cieľa viac a systematicky orientovať na realizovanie aktivít, ktoré
majú pozitívny vplyv na ich zamestnancov, na životné prostredie, širšie okolie podniku,
komunitu, znevýhodnené sociálne skupiny. Za týmto smerovaním môže byť skrytá snaha
firiem uspieť, získať pre seba výhody pre konkurenciu, tak tlak spotrebiteľov, investorov,
verejnosti, či záujmu neziskových organizácií. Je potrebné brať do úvahy aj sociálne
a environmentálne dopady činností podniku. A práve týmito troma oblasťami – ekonomickou,
spoločenskou a environmentálnou – sa zaoberá teória spoločensky zodpovedného podnikania,
ktorú som si vybral ako tému tejto diplomovej práce. Rád by som teda prácou prispel k
rozšíreniu povedomia o koncepte ,,Spoločenská zodpovednosť firiem“ a tiež o existencii a
fungovania ďalších prvkov spojeným s týmto konceptom. K výberu témy prispela náhoda, ale
zároveň určujúcim podnetom bola snaha zaoberať sa takou témou, ktorá bude prihliadať ako
na etické, ekonomické a spoločenské procesy v určitej oblasti študijného odboru. Myslím si,
že témou, ktorú som si vybral, prispejem k ucelenému prehľadu o problematike a zároveň
vysvetlím, vyjadrím svoje stanovisko, prečo sa zaoberať touto oblasťou.
Fenomén spoločenskej zodpovednosti je relatívne mladý pojem, o ktorý sa firmy začali
seriózne zaujímať až v druhej polovici minulého storočia, čo má ale historické opodstatnenie.
V našom prostredí t.j. na Slovensku ako aj v Čechách sa princípy spoločenskej zodpovednosti
začali

zavádzať

až

v deväťdesiatych

rokoch

v súvislosti

s otváraním

sa

našej

ekonomiky, prechodom na trhové hospodárstvo a príchodom zahraničných investorov.
Spoločenská zodpovednosť firiem naberá na význame a nový rozmer do tejto problematiky
priniesol aj vstup do Európskej únie, kde spoločenská zodpovednosť firiem je jedna z
dôležitých

tém

v oblasti

ekonomickej

a sociálnej
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politiky.

Európska

únia,

ktorá

prostredníctvom rôznych iniciatív poskytuje priestor na zdieľanie názorov a výmenu
skúsenosti v danej oblasti medzi jednotlivými aktérmi.
A nie sú to len firmy, ktoré presadzujú zodpovedné podnikanie do praxe, ale v čoraz
väčšej miere aj mimovládne organizácie ako aj národné vlády. Cieľom tejto diplomovej práce
je analyzovať vývoj pojmu spoločenská zodpovednosť firiem, priniesť historické aj súčasné
pohľady na jeho vývoj, zaoberať sa jednotlivými princípmi spoločenskej zodpovednosti a
zobraziť jeho súčasný stav na Slovensku a v Čechách.
K tomu bola využitá dostupná literatúra v slovenskom, českom, anglickom jazyku. Ako aj
množstvo materiálov v elektronickej podobe a zahraničné internetové stránky prinášajúce
informácie o spoločensky zodpovednom podnikaní.
Prvá kapitola je venovaná teoretickému vymedzeniu a definovaniu pojmu spoločensky
zodpovedné

podnikanie.

Je

tu

analyzovaný

stav

spoločenskej

zodpovednosti

v EÚ, zohľadnený aspekt globalizácie a iniciatíva zaviesť medzinárodnú normu pre
spoločenskú zodpovednosť. Oddiel ďalej popisuje motivačné faktory, ktoré ovplyvňujú firmy
k zavádzaniu

princípov

spoločensky

zodpovedného

podnikania,

ako

aj

vplyv

zainteresovaných strán v kontexte CSR.
Druhá kapitola sa venuje oblastiam, ktoré sú nutnou podmienkou spolupráce a vyvíjajú
aktivity, formy ako aj nástroje spoločensky zodpovedného podnikania, t.j. zodpovednosť na
trhu, firemné dobrovoľníctvo, zodpovednosť k zamestnancom či životnému prostrediu.
Sprostredkúva úlohu nadácie, filantropické prostriedky vyskytujúce sa v spojitosti s CSR.
V tretej kapitole je analyzovaný stav implementácie princípov spoločensky zodpovedného
podnikania. Ďalej oddiel popisuje nástroje efektívneho merania, reportovania ako aj aktívnych
krokov, účinkov či informovanosti o koncepte CSR. Stať sa venuje reálnym súčasným
dopadom ekonomiky na tvorbu a riadenie spoločenskej zodpovednosti firiem. Približuje
kontext v našej podnikateľskej a spoločenskej realite.

Touto cestou by som sa rád poďakoval vedúcej mojej diplomovej práce PhDr. Renate
Kocianovej, PhD. za ochotu a všetok čas, ktorý mi venovala.
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1 Spoločenská zodpovednosť firiem- Corporate social responsibility (CSR)
Termín spoločenská zodpovednosť firiem (Corporate social responsibility - CSR) / (sí es
ár) je veľmi aktuálny a naberá na význame, aj keď vo svete je jeho vývoj badať už niekoľko
desaťročí. V súvislosti s pomenovaním konceptu môžeme používať dva termíny a to:
spoločenská zodpovednosť firiem (SZF)a spoločenská zodpovednosť podnikov (SZP)1
prípadne organizácií. Pojmy pokladáme za rovnocenné. Pričom podniky a firmy zahrňujú
zisky a organizácie, zastupujú aj neziskový sektor..
V mnohých jazykoch je pojem zodpovednosť odvodený z latinského ,,respondeo“, čo
znamená zodpovedanie sa niekomu, skladanie účtov alebo len odpovedanie na otázku.
V morálnom zmysle vyjadruje situáciu, kedy sme schopný rozumne odpovedať, zdôvodniť
svoje rozhodnutie, činnosť alebo správanie pred ostatnými (Rolný, Lacina, 2008, s. 59).
Morálnymi štandardmi sa zaoberá etika. Vymedzenie pojmu etika pochádza z gréckeho slova
,,ethos“, ktoré vyjadruje povahový charakter alebo zvyk. Etymológia etiky naznačuje hlavný
predmet jej záujmu: Individuálny charakter, obsahujúci to, čo znamená byť ,,dobrý človek“.
Spoločenské pravidlá, týkajúce sa správneho a nesprávneho konania nazývame morálkou.
Morálka je súbor noriem, na základe ktorých spoločnosť rozlišuje medzi dobrom a zlom, t.j.
sú hodnoty, idey, ktoré sú obsiahnuté v konkrétnom jednaní, rozhodovaní, činnosti
jednotlivca či kolektivity (Putnová, Seknička, Uhlář, 2007, s. 20). Tým potvrdzuje
skutočnosť, čo je dobré a zlé pre mňa, pre teba, pre nás, pre štát, pre prírodu atď. môže byť
predmetom diskusie. Dobro a zlo tak nie je iba vecou ľubovoľného súkromného mienenia,
ale racionálna argumentácia. Základnou podmienkou zodpovednosti je sloboda bez
vonkajšieho donútenia, ktorá zaručuje suverenitu a autenticitu ich rozhodnutia (Rolný,
Lacina, 2008, s. 59).
Čo si teda predstavíme pod pojmom spoločenská zodpovednosť firiem ? Označenie CSR
samo o sebe predstavuje určitú činnosť. Otázkou je akú činnosť zachytáva a v akých
1

Použité skratky v práci nájdeme v prílohe č. A
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oblastiach. Ak si predstavíme podnik, firmu, organizáciu z hospodárskej stránky pre komunitu
vytvárajú pracovné miesta (Bologna, www.ta3.com, 2009). Spoločenská zodpovednosť firiem
je koncept podnikania, v ktorom sa podniky dobrovoľne rozhodnú implementovať do svojich
obchodných stratégií a aktivít také rozhodnutia, ktoré prispievajú k zlepšeniu stavu
spoločnosti a k čistote životného prostredia pri rešpektovaní záujmov všetkých zúčastnených
strán (Zodpovedné podnikanie, www.zodpovednepodnikanie.sk, 2009). Vzťahy etiky
a podnikania rieši podnikateľská etika.

1.1

Podnikateľská etika v oblasti CSR

Podnikateľská etika je profesijná, aplikovaná, normatívna etika a zaoberá sa morálnymi
štandardami,

ktoré sa dotýkajú podnikateľských inštitúcií, organizácií a správania

jednotlivých účastníkov obchodu (Putnová, Seknička, 2007, s. 14). Etika v podnikaní musela
do svojej ideovej platformy absorbovať základný motív podnikateľskej činnosti - zisk.
Vychádza zo všeobecného princípu, ktorý obsahovala klasická politická ekonómia.
Predstaviteľ tejto teórie Adam Smith zdôrazňuje predovšetkým presah ekonomických
princípov do etiky. Do popredia sa dostáva problematika slobody, ktorá je najdôležitejšou
hodnotou ľudskej praxe. Umožňuje človeku samostatne, ale zároveň kriticky premýšľať a tiež
rozhodovať o otázkach dobra a zla (Putnová, Seknička, Uhlář, 2005, s. 22).
História podnikateľskej etiky podľa Lukniča je rozdelená do štyroch štádií:
•

Prvé, ktoré prebiehalo približne v rokoch 1900 – 1920 sa dá označiť ako proces hľadania
etiky.

•

Druhé štádium

v rokoch

1920-1950

bolo

spojené s rozvojom profesionalizmu

podnikateľskej etiky.
•

Tretie štádium začína s rekonštrukciou hospodárstva po druhej svetovej vojne, ktoré
možno vymedziť ako obdobie narastajúcej komplexnosti podnikateľskej etiky.

•

Štvrté štádium začína asi od roku 1970 a trvá dodnes, je obdobím, v ktorom sa
podnikateľská etika stala samostatnou disciplínou (Luknič, 1994, s. 22).

Za oficiálny zrod disciplíny s názvom podnikateľská etika môžeme považovať rok 1974, kde
na univerzite v Kansase prebehla prvá konferencia v spolupráci s Philosophy Department
a College of Business. Zborník referátov bol vydaný ako kniha s názvom Ethics, Free
Enterprise and Policy: Essay on Moral Issues in Businnes. V sedemdesiatych rokoch bola
podnikateľská etika skôr doménou filozofov. V USA bola založená spoločnosť Society for
Business Ethics. Osemdesiate roky minulého storočia môžeme s istotou označiť za dobu
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rozvoja podnikateľskej etiky ako interdisciplinárneho smeru, riešiaceho vzťah etiky
a ekonómie. V roku 1987 bola ustanovená medzinárodná spoločnosť EBEN (Europen
Business Ethics Network), združujúca akademikov a významných predstaviteľov komerčnej
sféry. Medzi hlavné činnosti spoločnosti EBEN je usporadúvanie

medzinárodných

konferencií (Putnová, Seknička, 2007, s. 18).
Podľa Owensa existujú v podnikateľskej etike štyri kľúčové etické princípy:
• etika jednotlivca: správaj sa k sebe a i ostatným s úctou;
• etika organizácie: správaj sa ku všetkým čestne;
• etika systému: v súlade s bodom 1 a 2 snaž sa konať tak, aby si svojím konaním umocnil
ľudské šťastie.
• globálna etika: zastrešuje tri predchádzajúce úrovne
Prvý princíp upriamuje našu pozornosť na postavenie jednotlivcov, ktorí sa dostali do
etického konfliktu. Druhý princíp dopĺňa prvý a umožňuje nám, aby sme uvažovali o skupine
jedincov a riešili niektoré konflikty, ktoré vyplynuli z povinnosti jedného voči druhému.
Tretí, syntetický princíp poukazuje na dôsledky nášho správania a umožňuje, aby sme zvážili
všetky alternatívy správania sa a racionálne sa rozhodli, ktorá z daných možností je eticky
správna, t.j. ktoré umocňuje ľudské šťastie. (Luknič, 1994, s. 36) Pre oblasť CSR sú princípy
etického riadenia nasledovné:
• zodpovednosť podnikania – od zodpovednosti voči akcionárom k zodpovednosti voči
participujúcim skupinám;
• ekonomicky a sociálny vplyv na podnikanie – smerom k inováciám a svetovému
spoločenstvu;
• podnikateľské správanie – od litery zákona k vzájomnej dôvere;
• rešpektovanie pravidiel;
• podpora medzinárodného podnikania;
• ochrana životného prostredia;
• vyvarovanie sa nezákonných operácií (Putnová, Seknička, 2007, s. 100).
Tu je vhodné spomenúť, že sám výklad pojmu spoločenská zodpovednosť firiem a jeho
konkrétnosť sťažuje prevedenie do praxe. Ako uvádza Trnková, že pojem je voľne
zameniteľný s pojmom firemné občianstvo Corporate Citizenship. Pojem firemné občianstvo
je obľúbený hlavne v anglosaských krajinách (USA, Veľká Británia). Ďalší termín je vzťah
s termínom udržateľného rozvoja (Sustainability,) je vzťahom vzájomnej súvislosti širokého
prúdu, ktorý zastáva udržateľný rozvoj (Napříč spoločenskou odpovědností firem, 2005, s.
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30). Koncept spoločenskej zodpovednosti firiem je založený na aktivitách firiem, ktoré majú
zásadný dopad na spoločnosť, v ktorej pôsobia a mali by byť preto zodpovedné za následky
svojich činností. Vravíme teda o dobrovoľnom rozhodnutí podniku, prispievať trvale k
udržateľnému rozvoju minimalizáciou dopadov na životné prostredie, zlepšovanie kvality
života svojich pracovníkov a komunity v ktorej sa nachádza. Dôležitý bod konceptu je
uvedomenie si, že koncept stojí na základoch dobročinnosti a dobrovoľnosti.

1.2

Definovanie spoločenskej zodpovednosti firiem

Za prvé práce, ktoré vytvorili „historicky prvý koncept SZP, sa považujú diela Chestera
Barnarda z roku 1938 - Funkcie výkonnej moci (z angl. originálu The Functions of the
Executive) a Theodora Krepa z roku 1940 - Meranie spoločenskej úlohy pri podnikaní (z angl.
originálu Measurement of the Social Performance of Business) (Thinkingshift, The
Evolution…2004, vid. príloha č.B).
V roku 1953 Howard R. Bowen v knihe Social Responsibilities of the Businessman
vystúpil s požiadavkou zohľadnenia sociálnych hľadísk riadenia. Tento názov bol čiastočne
prevzatý do dnešného pojmu CSR (Putnová, Seknička, Uhlář, 2005, s. 35). Sám Bowen
definoval, že „Spoločenská zodpovednosť predstavuje záväzok podnikateľov usilovať sa o také
stratégie, robiť také rozhodnutia alebo vykonávať také aktivity, ktoré sú žiaduce z pohľadu
cieľov a hodnôt našej spoločnosti“. (Bowen, www.zodpovednepodnikanie.sk, 2008)
Skôr ako postupne sa budeme oboznamovať s ďalšími atribútmi konceptu a vstúpime
hlbšie do problematiky, je vhodné termín prezentovať od viacerých zdrojov. Podľa Európskej
únie Zelená kniha (2001) uvádza, že ,,Spoločenská zodpovednosť podnikov predstavuje
dobrovoľnú integráciu sociálnych a ekologických aspektov do všetkých operácií firmy a ich
interakcií s okolím, a to s vedomím, že zodpovedné podnikanie môže prispievať k ich
úspechu“. (www.ec.europa.eu, Green paper, 2001)
Zlomový moment v definovaní SZP nastal v roku 1971, keď Rada pre ekonomický rozvoj
(angl. Committe for Economic Development), vydala publikáciu Spoločenské zodpovednosti
obchodných korporácií (z angl. originálu Social Responsibilities of Business Corporations),
kde definovala „trojstupňový model SZP” (Thinkingshift, The Evolution…2004):
• vnútorný kruh (inner circle): základná podniková zodpovednosť pri vytváraní rastu
a zisku;
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• stredný kruh (intermediate circle): firma musí byť pri sledovaní svojich ekonomických
záujmov citlivá na neustále sa meniaci spoločenský rozmer, ktorý existuje medzi
podnikaním a spoločnosťou;
• vonkajší kruh (outer circle): zodpovednosť a činnosť, ktorú firma vyvíja na aktívne
zlepšovanie svojho okolia, napr. zmierňovanie chudoby, ochrana životného prostredia,
zlepšovanie mestského života a pod.

Ministerstvo práce a sociálnych veci ČR uvádza nasledovnú definíciu: ,,Sociálna (tiež
spoločenská) zodpovednosť podnikov (Corporate social responsibility - CSR) je koncepcia,
podľa ktorej podniky začleňujú sociálne otázky a otázky týkajúce sa životného prostredia do
podnikateľskej činnosti a do vzťahu so zúčastnenými subjektmi (t.j. zamestnancami,
spotrebiteľmi, akcionármi, investormi, úradov verejnej správy, nevládnymi organizáciami) na
báze dobrovoľnosti“. ( www.mpsv.cz, MPSV ČR, 2009)
Spoločenská zodpovednosť vlastne znamená udržanie si ekonomického úspechu
a získanie konkurenčnej výhody tým, že firma buduje svoju dobrú povesť a získava dôveru
ľudí, ktorí v nej pracujú či žijú v komunite, kde firma podniká (www.standard-lbg.org, Fórum
dárcú, 2009). Definícií a interpretácií pojmu spoločensky zodpovedné podnikanie je veľa.
Prvé definície spoločensky zodpovedného podnikania sa opierali o manažérsky vzor a
vyzdvihovali jeho angažovaný postoj. Vychádzajú z jasnej myšlienky - podnikať tak, aby
z procesov a výsledkov podnikania mal prospech široký okruh ľudí (www.blf.sk,). Ako
poznamenáva Michele Bologna - ,,čím bližšie k ľuďom, tým nás viac akceptujú“. (Bologna,
www.ta3.com, 2009)
Nevládna

organizácia

Business

for

Social

Responsibility

vníma

spoločenskú

zodpovednosť ako ,,dosahovanie hospodárskeho úspechu takým spôsobom, ktorý ctí etické
hodnoty, má rešpekt k ľuďom, komunitám a tiež k životnému prostrediu. Spoločenská
zodpovednosť firiem predstavuje taký spôsob podnikania, ktorý zodpovedá s právaním,
etickým, komerčným a spoločenským očakávaniam, tiež taký spôsob rozhodovania, ktorý je
plne v súlade s požiadavkami všetkých zainteresovaných strán“. (CSR fórum, www.bsr.org,
2009 ) Kanadské centrum pre filantropiu definuje spoločenskú zodpovednosť firmy ako,,
súbor manažérskych postupov, ktoré zabezpečia, že organizácia minimalizuje negatívne a
zároveň maximalizuje pozitívne dôsledky svojho správania na spoločnosť". (Bussard, 2005, s.
6)
10

1.2.1 Dôležité znaky CSR
Lídrami myšlienok boli najmä charizmatické a filantropické osobnosti, ktoré do svojej
podnikateľskej misie vkladali snahu o zveľadenie lokality, v ktorej pôsobili. V osemdesiatych
rokoch minulého storočia začali vznikať rôzne alternatívne koncepty ako napr. spoločenská
výkonnosť podnikania, teória stakeholderov, etika podnikania, verejná politika. Neskôr sa
objavili dobrovoľné asociácie zodpovedne podnikajúcich firiem a k rozvoju témy začali
výrazne prispievať aj mimovládne organizácie a Európska únia (EU) (Zodpovedné
podnikanie, 2009).
Charakteristickým rysom spoločensky zodpovedného správania firiem je prijatie záväzku,
ktorý ide nad zákonný rámec (byond compliance). Firmy sa rozhodli niečo robiť, čo nie je
zákonom dané (Napříč spoločenskou odpovědností firem, 2005). Ďalej môžme povedať, že
každá z hore uvedených definícií charakterizuje koncept v inej miere všeobecnosti. Viac
menej všetky definície spojuje spoločná myšlienka, že činnosť a pôsobenie podniku by
nemalo byť orientované iba na maximalizáciu zisku, ale malo by tiež zohľadňovať potreby
zainteresovaných strán, prostredia a spoločnosti v ktorom firma pôsobí. Tu spomenieme
Davisov tzv. Železný zákon zodpovednosti (Iron Law of Responsibility). Spoločenská
zodpovednosť podnikov by mala byť priamo úmerná jeho vplyvu v danej spoločnosti. Ak by
tomu tak nebolo, podnik by postupne strácal svoj vplyv. Železný zákon vraví, že spoločnosť
na jednej strane prepožičiava firme právomoc a na strane druhej jej táto právomoc môže byť
odobraná, pokiaľ podnik nebude dlhodobo naplňovať očakávania spoločnosti. Davis
presnejšie nedefinoval pojem ,,spoločnosť“. K vyjasneniu situácie prispela teória
zainteresovaných strán podniku, ktorej sa budeme venovať neskoršie (Bľažek, Doležalová,
Klapalová, 2005, s. 5). Ešte by sme mohli v skratke naznačiť, čo nie je spoločenská
zodpovednosť firiem. Niektorí teoretici tohto konceptu zhodne upozorňujú na skreslené
vnímanie SZF. SZF je totiž niekedy chybne zamieňané s firemnou filantropiu (darcovstvom),
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či s dodržiavaním zákonných ustanovení. Tento problém je dosť aktuálny. Viac menej
slovenské, české firmy (a niektoré média) nesprávne predstavujú tento pojem. Pritom
filantropia predstavuje iba jednu zo súčastí SZF a nie spoločensky zodpovedným podnikaním
ako takým. Zároveň dodržiavanie zákonov sa od každého podniku očakáva a priori, takže ani
táto oblasť nepredstavuje SZF aktivity. Koncept spoločenskej zodpovednosti sa vyznačuje
práve pridanou hodnotou a realizáciou aktivít, ktoré idú ďalej než je v danom právnom rámci
povinnosťou (in: Trnková, 2004, s. 60) Ak zhrnieme koncept CSR, sledujeme prestupovanie
dvoch základných požiadaviek:
• Prvá charakterizuje firmu ako súbor zmlúv postavených na právach a povinnostiach
zúčastnených skupín.
• Druhý je zameraný na vonkajšie prostredie firmy. Firma je chápaná ako ,,morálny agent“,
ktorý

svojimi

rozhodovaniami

a tiež

možnosťami

kontroly

ovplyvňuje

dianie

v spoločnosti (Putnová, Seknička, Uhlář, 2005, s. 35).

České občianske združenie Fórum donorov (Fórum dárcú, 2008), ktoré už viac ako 10
rokov podporuje rozvoj firemnej filantropie v Českej republike označuje SZP ako „koncept,
ktorým sa podniky otvorene priznávajú k svojej spoluzodpovednosti za stav a chod
spoločnosti. Spoločenská zodpovednosť je trend, ktorý mení orientáciu firiem z krátkodobých
na dlhodobé ciele a preferuje optimálny zisk pred maximálnym. SZP je v podstate dlhodobou
investíciou do celkového rozvoja podniku. Koncept stojí na dobročinnosti, dobrovoľníctve
a partnerstve.“ (www.donorsforim.cz, Čo je filantropia ?, 2009).
Žiadna firma nefunguje iba v ekonomickej rovine, ale ovplyvňuje aj svoje okolie, čiže
stakeholderov a títo naopak ovplyvňujú úspech firmy. Podniky preto doplňujú svoje tradičné
ekonomické ciele o ciele smerujúce v prospech spoločnosti (environmentálne, sociálne,
etické, komunitné. vid. príloha č. 2 je uvedená schéma SZP podľa českého Fóra donorov).
Britská organizácia ,,Podnikanie v komunite“ (z angl. Business in the Community - BitC)
združujúca viac ako 800 firiem a reprezentujúca pätinu pracovnej sily v súkromnom sektore
vo Veľkej Británii, identifikuje zodpovedné podnikanie ako „manažovanie pozitívnych
vplyvov, ktoré má firma na spoločnosť a na životné prostredie, a ktoré dosahuje svojimi
činnosťami, produktmi alebo službami a prostredníctvom interakcie s kľúčovými
stakeholdermi, ako sú zamestnanci, spotrebitelia, investori, komunity a dodávatelia“.
(Business in the community, 2008). Svetová podnikateľská rada pre udržateľný rozvoj (angl.
World Business Council for Sustainable Development) zadedefinovala SZP ako „kontinuálny
záväzok podnikov správať sa eticky, prispievať k trvalo udržateľnému ekonomickému rozvoju,
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a zároveň prispievať k zlepšovaniu kvality života zamestnancov, ich rodín, rovnako ako
lokálnej komunity a spoločnosti ako celku.“ (Holme, Watts, 2000)
Aktuálne znaky a definície spoločensky zodpovedného podnikania sa opierajú o
všeobecné etické princípy, ktorými sú nestrannosť, angažovanosť, aktívna spolupráca so
zainteresovanými subjektmi a transparentnosť, zvyčajne sa vyznačujú týmito „spoločnými
charakteristikami (Bussard et al., 2005, s. 6):
• Sú univerzálne.
Platia pre všetky typy podnikania, nie iba pre niektoré.
• Zdôrazňujú dobrovoľnosť.
SZP by malo byť založené na dobrovoľnom záväzku firiem a ich vedeniu podnikať
spôsobom, ktorý v dobrom slova zmysle prekračuje rámec legislatívnych ustanovení a
povinností vyplývajúcich z dodržiavania obchodných zmlúv.
• Zameriavajú sa na aktívnu spoluprácu so zainteresovanými subjektmi tzv. stakeholders.
Pojmom zainteresované subjekty sa označujú všetky osoby, inštitúcie a organizácie, ktoré
môžu ovplyvniť činnosti organizácie alebo naopak sú organizáciou ovplyvňované. Ide o
kľúčový pojem v koncepcii zodpovedného podnikania.
• Vyjadrujú záväzok prispievať k rozvoju kvality života.
Kvalita života vyjadruje celkový

blahobyt jedincov žijúcich v spoločnosti. Predstavuje

životné podmienky jednotlivcov, ich možnosti kontrolovať zdroje a zároveň subjektívne
hodnotenie ich života.
• Zdôrazňujú rozvoj, nie iba rast.
Ekonomický rast sa dlho považoval za najdôležitejší ukazovateľ ekonomického napredovania
spoločnosti. Zvyčajne sa meria jednoduchými a tým aj robustnými mierami produktivity
ekonomiky, ktoré môžu skresľovať skutočnosť. Napríklad najčastejšie používaným
ukazovateľom rastu ekonomiky je HDP, v ktorom je obsiahnutá finančná hodnota všetkého
majetku a služieb vyprodukovaných na území jednej krajiny. Okrem majetku s pozitívne
pridanou nadhodnotou sú v ňom zahrnuté aj náklady na ochranu pred negatívnymi účinkami
rastu ako napríklad čistenie jedovatých skládok a ekologických havárií. Hrubý domáci
produkt (HDP) týmto spôsobom vykazuje aj negatívne dôsledky ekonomického rastu ako
prínosy k celkovému napredovaniu spoločnosti. Rozvoj na druhej strane súvisí s trvalou
udržiavateľnosťou tvorby majetku. Všíma si ekologické dôsledky aktivít podnikajúcich
subjektov, podmienky, za akých sú produkty vyrobené, ako sú prerozdeľované, aký má
produkcia vplyv na rôzne skupiny a regióny.
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• Pomenúvajú tri oblasti, v ktorých sa zodpovedné podnikanie konkrétne prejavuje.
Zodpovedné podnikanie si vyžaduje posun z pohľadu úrovne „profit only“ (orientácia
výhradne na zisk) na pohľad, ktorý umožňuje vidieť podnikanie firmy v širšom systéme
spoločenských a ekologických vzťahov. Firma nefunguje izolovane, ale je priamou súčasťou
okolitého sveta. Podľa tohto pohľadu firma funguje s ohľadom na tzv. „triple-bottom-line“
(trojitá výsledovka); nesústreďuje sa len na ekonomický rast, ale aj na sociálne a
environmentálne dôsledky svojich činností. Zodpovedné podnikanie v ekonomickej oblasti
predstavuje sledovanie a vylepšovanie procesov, ktorými firma prispieva k rozvoju
ekonomického prostredia, a snahu minimalizovať prípadné negatívne dôsledky činností firiem
v tejto oblasti. Patria sem napríklad etický kódex podnikania, vzťahy s akcionármi,
spotrebiteľmi, dodávateľmi, reklama, ochrana duševného vlastníctva a pod. V sociálnej
oblasti sa zodpovedné podnikanie prejavuje sledovaním a minimalizovaním negatívnych
dôsledkov aktivít firiem na sociálny systém, v ktorom pôsobia. Sú to napríklad zdravie a
bezpečnosť zamestnancov, dodržiavanie politiky rovnosti príležitostí, vyváženosť pracovného
a osobného života zamestnancov, firemná filantropia, pravidlá lobingu, boj proti korupcii, rast
kvality života atď. V environmentálnej oblasti sa zodpovedné podnikanie prejavuje
monitorovaním a znižovaním negatívnych vplyvov organizácie na životné prostredie. Medzi
najdôležitejšie patria napríklad recyklácia, používanie ekologických produktov, dodržiavanie
štandardov Medzinárodnej organizácia pre normalizáciu (ISO) 14000 a Environmentálneho
manažérstva a auditov z angl. Eco-management and Audit Scheme (EMAS), ochrana
prírodných zdrojov, používanie alternatívnych energetických zdrojov, a pod.

1.3

Memorandum spoločenskej zodpovednosti firiem

Memorandum o spoločenskej zodpovednosti firiem, v ktorom je deklarovaný záujem
dobrovoľne integrovať do svojej firemnej stratégie súbor zásad zohľadňujúcich sociálne,
etické a environmentálne aspekty podnikania a zároveň inšpirovať ďalšie firmy spoločensky
zodpovednému podnikaniu.
Memorandum je deklaráciou nasledujúcich princípov:
•

spoločensky zodpovedné firmy sa okrem ekonomických aktivít snažia dobrovoľne
vytvárať vyššie etické štandardy v podnikaní, aktívne prispievať k zlepšeniu životného
prostredia a podporovať rozvoj spoločnosti, v ktorej pôsobia.
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•

správanie sa spoločensky zodpovedných firiem odráža ich inovatívny prístup k riadeniu,
ktorého cieľom je zabezpečenie ekonomického rastu Slovenska, sledujúceho koncepciu
trvalo udržateľného rozvoja.

•

podpísané firmy, ktoré sú zakladajúcimi členmi združenia Business Leaders Forum, sú si
plne vedomé svojej zodpovednosti za zlepšovanie stavu spoločnosti a spoločne sa hlásia k
nasledujúcim princípom spoločenskej zodpovednosti firiem:

1. dobrovoľne integrovať do života firiem súbor zásad zohľadňujúcich sociálne, etické a
environmentálne aspekty podnikania;
2. budovať vzťah k svojim zamestnancom, zákazníkom, obchodným partnerom a iným
subjektom na základe týchto postupov;
3. inšpirovať ďalšie firmy pôsobiace na Slovensku k spoločensky zodpovednému
podnikaniu;
4. zotrvávať vo svojej pozícii lídra v oblasti spoločenskej zodpovednosti firiem;
5. intenzívne šíriť povedomie o výhodách vyplývajúcich zo spoločensky zodpovedného
riadenia firiem;
6. napomáhať vytváraniu partnerstiev medzi podnikateľským, neziskovým a vládnym
sektorom s cieľom prispieť k trvalo udržateľnému rozvoju a zlepšeniu sociálneho a
životného prostredia;
7. spolupracovať s organizáciami združujúcimi firmy na národnej a celosvetovej úrovni a
viesť dialóg k benefitom spoločensky zodpovedného podnikania (Business Leaders
Forum, 2008).

1.4 Európska únia a spoločensky zodpovedné podnikanie
Na prelome tisícročí k definovaniu SZP prispeli dobrovoľné asociácie zodpovedne
podnikajúcich firiem, mimovládne organizácie a Európska únia, ktorá považuje spoločenskú
zodpovednosť v podnikaní za jeden z nástrojov potrebných na dosiahnutie Lisabonskej
stratégie. EÚ je dôležitým medzinárodným hráčom, ktorý podporuje spoločensky zodpovedné
podnikanie a chápe svoju úlohu v procese podpory SZP v členských krajinách. K rozvoju SZP
v Európe výrazne prispel hlavne Lisabonský summit v marci 2000, na ktorom sa predstavitelia
Európskej únie dohodli urobiť z EÚ „do roku 2010 najkonkurencieschopnejšiu a
najdynamickejšiu poznatkovo orientovanú ekonomiku sveta, schopnú trvalo udržateľného
rastu s väčším množstvom pracovných miest a väčšou sociálnou kohéziou“ (Európsky
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komisia, Lisabonská zmluva). Účastníci summitu sa jednomyseľne zhodli, že spoločensky
zodpovedné podnikanie môže tomuto cieľu výrazne pomôcť. Záverom tohto summitu bolo, že
koncept SZP je potrebné strategicky presadzovať a rozvíjať, avšak ešte stále pretrváva
diskusia o jednotných pravidlách SZP, aké chovanie je možné označiť za spoločensky
zodpovedné. Ešte pred Lisabonským summitom v januári 1999 Európsky parlament schválil
Rezolúciu o štandardoch Európskej únie pre európske podniky pôsobiace v rozvíjajúcich
krajinách: K Európskemu kódexu správania (Resolution on EU standards for European
enterprises operating in developing countries: towards a European Code of Conduct), ktorá
vyzýva medzinárodné korporácie so sídlom v Európe, aby si osvojili kódex správania, ktorý
zohľadňuje minimálne štandardy v oblasti ľudských a pracovných práv, v oblasti
environmentálnych štandardov a prevencie korupcie. (Európsky parlament, Official Journal,
1999).
EÚ sa problematike SZP venuje už od roku 1995, keď zriadila inštitúciu CSR Europe
(www.csreurope.org, CSR Europe), za ktorej vznikom stojí vtedajší predseda Európskej
komisie Jacques Delors. Je to nezisková organizácia združujúca 70 nadnárodných korporácií a
25 národných partnerských organizácií (na Slovensku a v Čechách je partnerom organizácia
Business Leaders Forum.). CSR v Europe funguje ako európsky garant a odborník na
problematiku SZP, firemného dobrovoľníctva a etiku podnikania. Usiluje o to, aby pri svojich
kampaniach dôkladne vysvetlila, aký konkrétny prínos pre firmy znamená implementácia
základných princípov SZP. Poskytuje priestor pre zdieľanie skúseností z oblasti SZP,
prezentovanie nových projektov medzi podnikmi a zainteresovanými subjektmi, vytváranie
moderného

podnikateľského

prostredia

z

politického

pozadia,

udržateľnosť

a konkurencieschopnosť (CSR Europe: About us, vid. prílohe č. 3 sú zobrazené aktivity
organizácie).

1.4.1 Aktivta Európskej únie v oblasti CSR
Základným dokumentom zaoberajúcim sa problematikou SZP je Zelená kniha (GREEN
PAPER: Promoting a European framework for corporate social responsibility), ktorá bola
zverejnená v roku 2001 a rozvírila zaujímavú polemiku. Cieľom Zelenej knihy bolo iniciovať
diskusiu o SZP a identifikovať spôsoby propagácie na európskej a svetovej úrovni.
Podrobnejšie sa venuje možnostiam využitia aktuálnych skúseností firiem, podpore rozvoja
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inovatívnych prístupov v SZP a spôsobom jednotného merania, vyhodnocovania a overovania
SZP firiem.
Tento dokument obsahuje prvú oficiálnu definíciu spoločensky zodpovedného podnikania
v EÚ. Chápe SZP ako „dobrovoľné integrovanie sociálnych a ekologických záujmov do
každodenných firemných činností a interakcií s firemnými stakeholdermi.“ (Európska komisia:
Green paper, 2001). V tomto dokumente sa objavila požiadavka na právne ukotvenie
povinnosti zverejňovať tzv. „sociálne audity“. Od tohto postoja však Európska komisia
ustúpila aj napriek nesúhlasnému postoju predstaviteľov niektorých korporácií. Do budúcnosti
sa očakáva flexibilnejší postoj, ktorý by mal formu nezáväzného odporúčania na rozdiel od
predpisu, ktorý by mal váhu zákona. Najnovšie opatrenia na podporu rozvoja postupov
v oblasti SZP je možné zhrnúť nasledovne (Európska komisia, Oznámenie komisie…, 2006):
•

Zvyšovanie informovanosti a výmena osvedčených postupov.

Komisia pokračuje v zvyšovaní informovanosti o SZP o podpore výmeny osvedčených
postupov, o podpore dobrovoľných nástrojov v oblasti životného prostredia (napr. systémy
environmentálneho riadenia a program označovania environmentálnou značkou ecolablel)
(Europa – environmen, 2009) o podpore iniciatív zameraných na informovanie občanov
o sociálnych a environmentálnych otázkach.
•

Podpora viacstranných aktivít.

Keďže zaangažovanie viacerých zúčastnených strán zvyšuje efektívnosť iniciatív SZP,
komisia

bude

propagovať

princípy

SZP

prostredníctvom

sociálnych

partnerov

a mimovládnych organizácií, a to predovšetkým na úrovni sektorov. Vhodným príkladom
tejto iniciatívy je Európska platforma pre výživu (Europa – Public health, 2008).
•

Spolupráca s členskými štátmi.

Hoci v Európe panuje všeobecná zhoda názorov na definíciu SZP, jej presné charakteristiky
sa v rozličných národných a kultúrnych súvislostiach líšia. Preto významným aspektom
politiky komisie je spolupráca v rámci skupiny národných predstaviteľov na najvyššej úrovni.
•

Informácie pre spotrebiteľa a transparentnosť.

Spotrebitelia zohrávajú závažnú úlohu pri vytváraní motivácie pre zodpovednú výrobu
a zodpovedné správanie podnikov. V súčasnosti spotrebiteľom chýbajú komplexné informácie
o spoločenskom a environmentálnom charaktere výrobkov. Preto komisia preskúma potrebu
ďalších dobrovoľných opatrení v záujme dosahovania cieľov transparentnosti a poskytovania
informácií vo vzťahu k spotrebiteľovi.
•

Výskum.
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Potreba výskumu v oblasti: prepojenia medzi SZP, konkurencieschopnosťou a trvalo
udržateľným rozvojom na makro úrovni; účinnosť SZP pri dosahovaní sociálnych
a environmentálnych cieľov; otázky ako inovácia, riadenie spoločností, priemyselné vzťahy či
zásobovací reťazec.
•

Vzdelávanie.

Na to, aby sa SZP stala súčasťou obchodných postupov, musia sa v radoch budúcich
podnikateľov, manažérov a zamestnancov spoločností rozšíriť správne znalosti a schopnosti.
Komisia vyzýva obchodné školy, univerzity a iné vzdelávacie inštitúcie, aby SZP začlenili do
svojho vzdelávania ako prierezový predmet, predovšetkým do študijných plánov budúcich
manažérov a absolventov vysokých škôl.
•

Medzinárodný rozmer SZP.

Komisia bude pokračovať v globálnej podpore SZP s cieľom maximalizovať príspevok
podnikov k dosahovaniu rozvojových cieľov tisícročia OSN. Vyhlásenie tripartity
Medzinárodnej organizácie práce o zásadách týkajúcich sa nadnárodných podnikov a
sociálnej politiky, usmernenia Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) pre
nadnárodné podniky a iniciatíva Organizácie spojených národov (OSN) pod názvom Global
Compact (GC) ako aj ďalšie referenčné nástroje a iniciatívy predstavujú medzinárodné
orientačné body pre zodpovedné správanie sa podnikov. Komisia sa zaviazala, že bude
podporovať informovanosť o týchto dokumentoch a ich implementáciu, že bude
spolupracovať s ostatnými vládami a zúčastnenými stranami na zvyšovaní ich efektívnosti.
V roku 2002 z iniciatívy Európskej Komisie vzniklo Fórum záujmových skupín (angl.
European Multistakeholder Forum on CSR) za účelom priviesť k stolu všetky zainteresované
subjekty (organizácie zamestnancov, zamestnávateľov a mimovládne organizácie - MVO)
a zaujať spoločné stanovisko k problematike regulácie SZP. V rámci Fóra sa konali rozličné
konferencie

za

okrúhlym

stolom

s cieľom

propagovať

inovácie,

konvergenciu

a transparentnosť existujúcich nástrojov a metód SZP (European multistakeholder forum on
CSR, 2004).
Začiatkom marca 2005 sa v Bruseli stretli zástupcovia 300 významných európskych
firiem. Ich spoločným cieľom bolo prezentovať najvyšším zástupcom Európskej únie a
ostatným zainteresovaným stranám svoju víziu o tom, ako môže firemný sektor prispieť k
trvalej udržateľnosti a konkurencieschopnosti zjednotenej Európy. Na stretnutí sa prihlásili k
dokumentu Európska cestovná mapa pre podnikanie (CSR Europe: A European… 2008. angl.
A European Roadmap for Businesses), ktorá je výsledkom iniciatívy organizácie CSR
Europe. Spoločnosti hlásiace sa k tomuto dokumentu si musia osvojiť desať cieľov
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zodpovedného podnikania a integrovať ich do svojej firemnej kultúry. Rovnako dôležitým
cieľom tejto iniciatívy je apelovať na Európsku úniu a ostatných stakeholderov, aby podporili
a zároveň vytvorili lepšie prostredie pre firmy, ktoré sa rozhodli ísť cestou zodpovedného
podnikania.
Treba vyzdvihnúť aj podporu a zviditeľňovanie 20 miliónov malých a stredných podnikov
(angl. small and medium enterprises - SMEs) a ich aktivít spadajúcich pod pojem SZP. Tieto
podniky sú čím ďalej tým viac považované za hnaciu silu inovácií, budovania
podnikateľského ducha a konkurencie. Tejto problematike sa venuje komisár EÚ pre podniky
a informačnú spoločnosť Erkki Liikanen, ktorý hovorí, že „zodpovedné podnikanie
predstavuje spôsob, pomocou ktorého je možné realizovať obchodné vzťahy spôsobom, ktorý
pozitívne ovplyvňuje spoločnosť pri minimálnom negatívnom dopade na ľudí a životné
prostredie. Predstavuje spôsob, prostredníctvom ktorého sústavne na seba vzájomne pôsobia
podnikatelia a ostatní zainteresovaní: zákazníci a obchodní partneri na trhu, zamestnanci,
miestna komunita a životné prostredie.“ (Európska komisia: Zodpovedné podnikanie, 2009, s.
60) Oproti veľkým podnikom je angažovanosť SMEs v oblasti SZP oveľa menej známa,
pretože väčšinou fungujú na miestnom trhu a len zriedka oznamujú svoje aktivity formálne.
Preto EÚ ako nadnárodná platforma musí prebrať úlohu akéhosi „oznamovateľa“ ich aktivít.
Podľa E. Liikanena zodpovední podnikatelia (Európska komisia: Zodpovedné podnikanie,
2009, s. 60):
• pristupujú k zákazníkom, obchodným partnerom a ku konkurencii čestne a poctivo;
• zaujímajú sa o zdravie, bezpečnosť a všeobecné blaho zamestnancov a spotrebiteľov;
• motivujú ich pracovné sily prostredníctvom školení a možností rozvoja;
• v miestnej komunite vystupujú ako slušní občania;
• správajú sa zodpovedne k prírodným zdrojom a životnému prostrediu.
Samotný pojem SZP bol vyvinutým pre veľké spoločnosti a preto v súvislosti s SMEs
treba poznamenať, že veľkú časť hodnôt obsiahnutých v tomto pojme musí tvoriť samotná
osobnosť majiteľa resp. manažéra podniku typu SMEs. A práve tento typ podnikateľa
s inovatívnou

osobnosťou sa EÚ snaží podporovať. Zodpovedné podnikanie prispieva

k tvorbe pozitívnejšieho vnímania podnikateľov spoločnosťou a môže predstavovať nástroj na
povzbudenie mladých ľudí zvoliť si „samozamestnanie“ ako atraktívnu možnosť ich kariéry.
Ďalšou aktivitou EÚ na podporu SZP je tzv. projekt Urýchlenie SZP v Európe (angl.
Accelerating CSR in Europe), ktorý ma pomôcť k zavádzaniu princípov SZP do praxe
v nových členských krajinách EÚ. Keďže väčšina podnikov v týchto krajinách je ešte len na
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začiatku cesty k zodpovednému podnikaniu, tento projekt poskytuje značnú pomoc, či už
analýzu stavu SZP v členských krajinách, predstavuje fórum na prezentovanie názorov medzi
aktérmi snažiacimi sa o zavádzanie princípov SZP a zároveň povzbudzuje k implementácii
SZP do strategických dokumentov korporácií (Accelarating CSR in new Europe: About
project, 2008).

1.5

Dôvody spoločenskej zodpovednosti firiem

V súčasnosti si princípy zodpovedného podnikania osvojuje čím ďalej tým viac firiem.
Priamo úmerne s tým rastie aj dopyt po dôkazoch výhod takého podnikania. Z množstva
názorov, niekedy aj protichodných, uvedieme tri základné modely CSR.
- Prvý model reprezentuje názor, ktorý sa formuloval od devätnásteho storočia. Predpokladal,
že ,,dokonalá konkurencia“ odstráni z trhu nežiaduce formy jednania, ktoré poškodzujú
účastníkov a trh ako taký, kde kritérium zodpovednosti je maximalizácia zisku vlastníkov.
- Druhý model sa formuje v tridsiatych rokoch minulého storočia, najčastejšie označovaný
ako ,,manažérsky“, bol odozvou na predchádzajúci smer. Manažéri, ľudia riadiaci firmu,
nezastupujú iba záujmy vlastníkov, ale i zamestnancov, zákazníkov, odberateľov a ostatných
skupín, ktorí majú vzťah k firme. Ich povinnosť je udržiavať sociálny zmier.
- Tretím modelom je ,,sociálne environmentálny model“. Býva tiež niekedy označovaný ako
model maximalizácie sociálneho bohatstva. Zahŕňa silný akcent na sociálne, ľudské
a ekologické hodnoty. (Putnová, Seknička, Uhlář, 2005, s. 36). Zaujímavá v kontexte je aj
makroekonomická kritika SZP. Tom Bateman tvrdí, že „SZP je len ďalšou prekážkou
obchodu (navyše k existujúcim colným bariéram), ktorá chráni rozvinuté ekonomiky pred
ekonomikami rozvíjajúcich sa štátov.“ (Bateman, www.partnerstva.sk, 2003) Každý pozná
obchodné prekážky, ktoré na zoskupenia štátov (ako napr. EÚ) alebo krajiny (ako napr. USA)
uvaľujú poľnohospodársky dovoz z rozvojového sveta. Niekedy tieto prekážky slobodného
obchodu existujú vo forme colných poplatkov, ktoré majú za cieľ riešiť obchodné dohody.
Ibaže čím ďalej tým častejšie tieto prekážky naberajú aj inú formu ako len formu colných
poplatkov. Krajiny môžu odmietnuť konkurenčný dovoz prehlásením, že dovezené produkty
nespĺňajú hygienické alebo bezpečnostné štandardy. Tieto vyhlásenia môžu byť legitímne, ale
rovnako sa môže stať, že daná krajina udá falošné dôvody, pretože sa rozhodne brániť domáce
výrobky pred lacnejším dovozom. SZP štandardy môžu vo svojej podstate hájiť záujmy
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firiem, ktoré sa etablovali v rozvinutých ekonomikách, pred firmami z iných častí sveta,
ktorých výrobky sú lacnejšie, ale ktorých pracovné alebo environmentálne štandardy sú menej
prijateľné. Ako sme sa už zmienili, problematikou CSR sa Európska únia začala zaoberať
v tzv. Zelená kniha (Green Book on CSR), ktorá zahrňuje základné princípy, nástroje
a postupy v stratégii CSR. Pod záštitou EU začalo svoju činnosť Multistakeholder Forum –
fórum záujmových skupín. Združuje zástupcov zamestnávateľských a podnikateľských
zväzov, odborov a nevládnych organizácií. Ich spoločným zámerom je propagácia a inovačné
práce na konceptu CSR (Rolný, Lacina, 2008, s. 73).
Zmysel takéhoto zámeru sa pokúsime priblížiť podľa Novotná et al., že ,,..spoločensky
zodpovedné správanie sa organizácií je určitý súbor manažérskych postupov, ktoré
zabezpečia, že organizácie nad rámec zákonných povinností zámerne a trvale minimalizujú
negatívne dopady a zároveň maximalizujú pozitívne prínosy svojej činnosti v prospech
zainteresovaných osôb a svoj vlastný...“. (Novotná, 2008, s. 99)
A práve východiskom konceptu CSR je existencia dialógu podniku so zainteresovanými
stranami. Myšlienka, že podnik či korporácia má okrem svojich akcionárov (shareholders) i
ďalšie subjekty, ktorých je treba pri jednaní podniku zohľadňovať, naplno rozpracoval R.E.
Freeman vo svojej knihe Strategic Management: A Stakeholder Approach (Donaldson,
Treston, 1995, s. 65). Pojem stakeholder hovorí o skupine zamestnancov, zákazníkov,
managementu, vlastníkov, dodávateľov a miestne komunity, v ktorej firma prevádza svoju
podnikateľskú aktivitu. Presné a včasné informácie sú predpokladom dobrej dlhodobej
spolupráce pre tieto skupiny. Najčastejšie si na neprehľadnosť či nedostatočnú komunikáciu
sťažujú zamestnanci. Teda je v záujme samotných firiem byť čitateľný nielen voči vlastným
zamestnancom, ale tiež ku komunite, ktorá je územne, ekonomicky i ekologicky s firmou
spojená

dostatočná

informovanosť

a otvorenosť

prehlbuje pozitívnu

väzbu

medzi

jednotlivými skupinami a posilňuje dôveru a lojalitu voči firme. V tejto súvislosti
spomenieme napr. analýzu pomocou etického a sociálneho auditu managementu, ktorý by mal
priniesť:
• mapovanie naplňovania jednotnej corporate strategy z hľadiska hodnôt v spoločnosti;
• zaisťuje rozsah morálnych konfliktov spoločnosti;
• analyzuje sociálnu klímu spoločnosti;
• vedie ku zlepšeniu motivácie zamestnancov;
• vedie k ozdraveniu medziľudských vzťahov;
• znižuje stresovú záťaž zamestnancov (Putnová, Seknička, Uhlář, 2005, s. 13).
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1.5.1 Teória stakeholderov
Literatúra uvádza, že od 80. rokov u teoretikov, ale aj v ekonomickej praxi je populárne
uplatňovanie princípu zodpovednosti prostredníctvom teórie participujúcich skupín stakeholders (Rolný, Lacina, 2008, s. 66). Teória stakeholderov resp. teória záujmových
skupín, patrí k jednej z najvýznamnejších podnikateľsko-etických teórií. Zaoberá sa sociálnou
zodpovednosťou podniku resp. organizácie (Remišová, 1999, s. 159). História pojmu siaha k
začiatku 60. rokov. Termín ,,stakeholders” vznikol ako slovná hračka. Anglický výraz
,,stockholder“ znamená akcionár, podielnik. Výraz ,,stake“ vyjadruje okrem iného záujem na
niečom, ale je väčšinou finančne podložený. Stakeholders sú teda tí, ktorí majú na činnosti
firmy nejaký záujem (Bohatá, 1997, s. 81). Stakeholders sú totiž nositelia ekonomickej
a politickej moci (Rolný, Lacina, 2008, s. 67). Zástanci teórie stakeholderov si uvedomujú, že
podnikanie nesie zodpovednosť ku všetkým zložkám alebo skupinám, bez podpory ktorých
by organizácia nemohla ďalej existovať. Podľa tejto teórie funkcia podnikania musí
obsahovať aj harmonizáciu záujmov a moci uvedených skupín (Luknič, 1994, s. 42).
,,Záujmové skupiny zahrňujú všetkých jednotlivcov či skupiny, ktorá či ktoré sú organizáciou
a jej aktivitami ovplyvňovaní a tiež ich môžu ovplyvniť buď pozitívne, alebo negatívne“.
(Horáková, Stejskalová, Škapková, 2000, s. 89)
Teória stakeholderov vyjadruje, že podnik vystupuje ako subjekt zodpovednosti za svoje
konanie a za dôsledky svojho konania vo vzťahu k všetkým záujmovým skupinám. Pod
pojmom záujmová skupina sa rozumejú všetky tie skupiny, ktoré vplývajú na činnosť
organizácie, ktoré sú činnosťou podniku či organizácie ovplyvňované. Všeobecne sa považujú
za najvýznamnejšie záujmové skupiny:
• vlastníci, akcionári
• zamestnanci
• zákazníci, spotrebitelia
• dodávatelia
• veritelia
• konkurenti
• vláda, resp. vládne orgány,
• spoločnosť (Remišová, 1999, s. 159).
Ďalší zdroj uvádza podobné rozdelenie, kde medzi zainteresované subjekty napríklad patria:
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• vlastníci, akcionári, investori
• zamestnanci
• spotrebitelia
• dodávatelia a obchodní partneri
• konkurencia
• vláda
• MVO a nátlakové skupiny
• komunity
• médiá (www.zodpovednépodnikanie.sk, 2009).
Široké spektrum možných zainteresovaných strán názorne ukazuje nižšie uvedený obrázok.

Zainteresované strany – tzv. stakeholders

(<http://csr-online.cz/page.aspx?stakeholders, 2009)

Kľúčové miesto teórie je riešenie konfliktov, ktorý môže vzniknúť, vzniká medzi
jednotlivými skupinami. Tieto skupiny vstupujú do priestoru s rozličnými záujmami. Častým
zdrojom konfliktov je oddelenie vlastníctva od manažmentu. Je možnosť zneužitia moci
manažérov na úkor akcionárov alebo vlastníkov. Pre spresnenie poukazuje tabuľka:

Stakeholderi a ich očakávania
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Stakeholderi

Primárne

Vlastníci

Finančný zisk

Zamestnanci
Zákazníci
Veritelia
Dodávatelia
Spoločnosť
Vláda

Mzda
Dobrá ponuka
Kreditné ocenenie
Platby
Istota, bezpečnosť
Podpora, súhlas

Sekundárne
Dodatočný zisk
Pracovné ocenenie
Vzdelávanie
Kvalita
Bezpečnosť
Dlhotrvajúce kontakty
Kontribúcia
Zlepšenie konkurencie
(Remišová, 1996, s.101)

Stakeholders je pomerne jedným z najdôležitejších pojmov, ktoré sa v oblasti
zodpovedného podnikania používajú. Označujú sa ním všetky osoby, skupiny alebo
organizácie, ktoré majú vplyv na fungovanie firmy alebo ich jej aktivity spätne ovplyvňujú.
Najbližšími ekvivalentmi tohto pojmu sú výrazy „zainteresované subjekty“, pretože to sú
organizácie, skupiny ľudí alebo jednotlivci, ktorí sú nejakým spôsobom zainteresovaní na
fungovaní firmy (www.zodpovednépodnikanie.sk, Stakeholdry, 2009).
Odpoveď prečo teda sa správať zodpovedne musíme hľadať v praktickej rovine. Na
pozadí určite stála snaha odlíšiť sa a dosiahnuť tak konkurenčné výhody. Ďalej snaha
o prijatie aktivít organizácie v komunite, kde organizácia pôsobí na dlhodobé udržanie
dobrých vzťahov s verejnosťou k vyššej efektivite vynaložených investícií. Správať sa
zodpovedne musí byť pre firmu užitočné. Jedným z tradičných predpokladov je napríklad to,
že spotrebiteľ ocení zodpovedné firmy a nezodpovedné bude trestať nezáujmom o ich tovar.
Naproti tomu vystupuje tvrdenie z výskumu agentúry Milward Brown, ktorého sa zúčastnilo
21 000 spotrebiteľov v USA Veľkej Británii, že ,,väčšina spotrebiteľov si myslí, že firmy by
sa mali správať zodpovedne. Ale pri nakupovaní v skutočnosti o etických problémoch
nepremýšľajú...napríklad ľudia si väčšinou myslia, že spoločnosť Nike nezachádza so svojimi
zamestnancami dobre, ale vraví, že by aj naďalej kupovali ich produkty, pretože sú kvalitné“.
(Napříč spoločenskou odpovědností firem, 2005, s. 26)
Tieto otázky si kladú zákazníci, zamestnanci, vláda, komunity a samozrejme aj akcionári.
Žiaden z obhajcov zodpovedného podnikania netvrdí, že firmy by sa mali vzdať svojho
prvotného a legitímneho cieľa, ktorým je vytváranie zisku, a namiesto toho sa venovať charite
(www.zodpovednépodnikanie.sk, Prečo podnikať zodpovedne, 2009).
Podľa Miltona Friedmena je ,,jedinou morálnou povinnosťou manažérov je čo najlepšie
viesť firmu v prospech ich vlastníkov. A spoločenské zodpovedné podnikanie považoval za
destabilizačný prvok slobodnej spoločnosti". (Rolný, Lacina, 2008, s. 66) Legitímna
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požiadavka spoločenskej zodpovednosti v podnikaní je síce frekventovaný pojem, ale jeho
výklad je často diskutovanou témou (Rolný, Lacina, 2008, s. 58) .
V tejto súvislosti si uvedieme rozdiely medzi stupňami morálneho usudzovania, ktoré
netvorí ani tak rastúce vedomie mravných noriem ako viacej kvalitatívne odlišný spôsob
uvažovania o etických problémoch. Jednotlivci v svojom zrení prechádzajú jednotlivými
štádiami vždy postupne a v rovnakom poradí.
Kohlbergove stupene morálneho rozhodovania:
1. Odmena a trest – jedinec si uvedomuje a rešpektuje , čo v danej spoločnosti smie
a nesmie, čo je jeho morálnym záväzkom a zodpovednosti k zákonom a moci. V tomto
rámci uskutočňuje svoje vlastné ciele.
2. Účelové myslenie – jedinec pri realizácii vlastných cieľov vychádza z uznania
a rešpektovania potrieb ostatných, usiluje o obojstranný súlad recipročnou zmluvou.
Prekonáva egocentrizmus predošlého stupňa.
3. Zhoda s ostatnými – tu môže človek nielen vnímať, ale aj uprednostniť morálny nárok
potrieb ostatných nad svojimi potrebami.
4. Orientácia na spoločnosť – jedinec vedome podporuje spoločenský systém. Podriaďuje
svoje osobné ciele záujmom spoločnosti, čo chápe ako morálny povinnosť.
5. Sociálna dohoda a individuálne práva – jedinec cíti morálna spoluzodpovednosť za
celospoločenské hodnoty. Konanie svoje ako aj iných posudzuje v celospoločenskom
kontextu.
6. Etické princípy – tu je človek schopný presiahnuť osobné, skupinové, národné,
náboženské, politické a dobové spoločenské hľadisko. Vychádza z univerzálnych etických
princípov, ktoré sa vzťahujú na človeka, spoločnosť, prírodu. Človek pociťuje
zodpovednosť za ľudstvo ako celok (Rolný, Lacina, 2008, s. 61). Ako uvádza Rolný
a Lacina, Kohlbergov model je cez rôzne výhrady pre našu tému veľmi dôležitý.
Poskytuje plastický obraz morálneho rozvoja osobnosti, kedy jednotlivé štádia adekvátne
predstavujú i mieru potencionálnej zodpovednosti, s ktorou je jedinec sa schopný stotožniť
(Rolný, Lacina, 2008, s. 61).

Firma je vo svojich rozhodovaniach determinovaná a ovplyvnená faktormi vnútornej
a vonkajšej povahy. Uvedený model zachytáva postavenie podniku medzi rôznymi vplyvmi,
ktoré sa musia brať do úvahy, pokiaľ sa chce prezentovať spoločensky zodpovedným
správaním. Pre spresnenie poukazuje obrázok.
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Vplyvy na spoločensky zodpovedné právanie sa podniku

(Rolný, Lacina, 2008, s. 62)
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Podobne ako štádia morálneho rastu jednotlivca v Kohlbergovom modelu, je tiež možnosť
v podnikoch vysledovať vývojové stupne morálneho rozvoja, ktoré klasifikuje Redeinbachov
a Robínov model.:
1. amorálny - podnik sa riadi zásadou, že jeho správanie je etické, pokiaľ jeho nečisté
praktiky nie sú odhalené. Tento stupeň charakterizuje princíp ,,Získaj maximum, čo
môžeš a ujdi“!
2. formálne právny – podnik dbá, aby jeho činnosť bola po formálnej stránke v poriadku, ale
využíva legislatívne nedostatky. Ak sa objavia problémy, tak reaguje ex post
prostredníctvom oddelenia alebo hovorcu pre styk s verejnosťou.
3. spoločensky zodpovedný – vzrastá záujem o podnikateľskú etiku i keď z pragmatického
hľadiska.
4. eticky sa rodiaci – etické hodnoty sa stávajú súčasťou podnikovej kultúry. Podnikový
manažment vychádza z presvedčenia, že ,,je možnosť robiť správnu vec“, jeho hodnoty sú
deklarované aj pre verejnosť ako východisková politika firmy, že kto sme, čo chceme a čo
sa budeme snažiť dosiahnuť. Ale i na tomto stupni nie sú ešte zapracované etické princípy
a zásady do celej organizačnej štruktúry podniku. Na etiku je dávaný zreteľ aj
v strategickom plánovaní, ale ešte nie je jej plnoprávnou súčasťou.
5. v tomto stupni je rovnováha v záujmoch podniku o etické ekonomické výsledky. Etická
analýza je integrovaná súčasť podnikateľských zámerov podniku a jeho strategického
plánu. Dôraz na etické normy je neoddeliteľnou súčasťou všetkých dokumentov
a materiálov podniku. V organizačnom vedení sa nachádzajú články, ktoré sa priamo
etickými problémami zaoberajú (Rolný, Lacina, 2008, s. 65).
Rastúce nároky investorov podnecujú aj fakt, aby sa firma nesprávala len ekonomicky, ale
zameriavajú sa na evaluácie etických, sociálnych

a environmentálnych aspektov. Takáto

investícia je označená ako spoločensky zodpovedné investovanie (Novotná et al. 2008, s.
100).

Podnikateľský subjekt, ktorý implementuje koncept spoločensky zodpovedného

správania sa do svojej činnosti, tak sa vedome preorientuje na stratégiu dosahovania tzv.
optimálneho zisku v dlhodobom horizontu - namiesto okamžitej maximalizácie dosahovania
zisku (Novotný, Nový, Musil, 2006, s. 99) .
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2

Skúsenosti a spolupráca ziskového a neziskového sektora v oblasti CSR
Čo majú spoločné spoločenská zodpovednosť firiem a neziskový sektor? Odpoveď

poskytuje Pavlína Kalousová, ktorá tvrdí, že spoločenská zodpovednosť firiem je koncept
primárne zdôrazňujúci dodržiavanie hodnôt na business úrovni – k zamestnancom,
dodávateľom a odberateľom a pod. Ďalej k prostrediu, kde firmy pôsobia a ktoré svojou
činnosťou ovplyvňujú životné prostredie, ľudí v komunite. Samotné neziskové organizácie
musia dôkladne preskúmať samotnú organizáciu a prostredie, v ktorom pôsobí, aby
jednotlivci plánovacieho tímu od začiatku vychádzali z rovnakého stupňa poznania. Preto sa
zhodnocuje minulosť a súčasnosť organizácie, definuje alebo redefinuje misiu organizácie,
ktorá by mala jasne prezentovať to, čomu organizácia venuje zdroje, čas, talent, a popisovať
zámer, poslanie, hlavné prístupy a hodnoty organizácie. A poslednou činnosťou je analýza
z hľadiska príležitostí v ohrození pre nasledujúce obdobie. Zameriava sa na potreby
,,klientov“ a adresátov služieb organizácie, na konkurentov a spojencov, na ďalšie faktory,
ktoré môžu ovplyvniť vývoj organizácie (Pružinská, 1998, s. 56). A práve táto orientácia na
hodnotovú stránku činnosti je to, čím koncept spoločenskej zodpovednosti spojuje firmy
a neziskové organizácie (Napříč spoločenskou odpovědností firem, 2005, s. 22).
Neziskové organizácie majú prívlastok nevládne a väčšinou sa v skratke označujú ako
nevládne neziskové organizácie (NNO).

Anglický ekvivalent Not-for-profit organisation,

Nongovernmental organisation (NGO). Typy neštátnych neziskových organizácií sú
definované ako nadácie a nadačné fondy, občianske združenia, všobecne prospešné
spoločnosti, cirkevné a náboženské spoločenstvá, politické strany. NNO

sa odlišujú od

štátnych organizácií svojou nezávislosťou. Nevznikajú kvôli finančnému zisku, ale kvôli
svojmu poslaniu (Napříč spoločenskou odpovědností firem, 2005, s. 136). Neziskové
organizácie sú dodávateľom celého radu služieb ako pre najrôznejšie cieľové skupiny, tak pre
danú komunitu, resp. spoločnosť ako celok. Cieľové skupiny tvoria základňu marketingu. Ak
organizácia nemá cieľ, nemá dôvod existovať. Mnoho organizácií má síce jasný cieľ, ale ich
problém spočíva v presvedčení, že ony samy sú dôležité, ale nepovažujú však za potrebné
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presvedčiť o tom svoje okolie, ktoré je pre ich prežitie veľmi dôležité. V mnohých prípadoch
nepovažujú ani za dôležité upozorniť na svoje aktivity, lebo si myslia, že dobrá práca sa
pochváli sama. Všeobecne môžeme zahrnúť teda pojem marketing ako podporu a realizácie
reálneho, užitočného a hodnotného poslania bez znakov podpory predaja tovaru (Pružinská,
1998, s. 72).
Neziskové organizácie posilňujú medzi obyvateľstvom aj pocit solidarity a komunity.
Umožňujú vypĺňať priestor medzi občanom a štátom a participovať na verejnej politike iným
spôsobom ako prostredníctvom volieb. Ich základným rysom podľa Salamona a Anheira sú
organizácie, ktoré majú súkromnú povahu, nerozdeľujú zisk, sú samosprávne a dobrovoľné
(Napříč spoločenskou odpovědností firem, 2005, s. 28). Najzávažnejšie problémy
neziskových organizácií sú finančné a s postojom vlády a štátnych inštitúcií (Hurytová, 1998,
s. 136). K ďalším dôležitým bodom, ktoré treba spomenúť pre oblasť neziskových organizácií
je pokrytie ich marketingových snáh. Po obsahovej stránke sa v nich vždy vyskytuje:
• oblasť produkčná – oblasť kde je realizovaná jej misia a ľudia produkujú niečo
zmysluplné a hodnotné. Tvorba existencie organizácie.
• oblasť inovatívna – zabezpečuje, aby organizácia realizovala svoj cieľ lepšie, aby
nezostávala na tej istej úrovni.
• oblasť finančná – zabezpečuje a informuje o finančných prostriedkoch.
• oblasť personálna – stará sa o zamestnancov ako aj dobrovoľníkov. Do tejto oblasti patrí
aj zaoberanie sa motiváciou pracovníkov a ich potrebami.
• oblasť materiálno technická – zabezpečuje všetko hmotné pre potreby ľudí a efektívne
fungovanie.
• oblasť komunikačná – zabezpečuje komunikáciu vnútri organizácie aj vonkajším okolím
(Pružinská, 1998, s. 5-6).
Konkrétne priblíženie a prekrývanie ziskového a neziskového sektora je pre firmy dôležité
budovanie značky firiem s jasnou hodnotovou orientáciou. A práve nadácie a neziskové
organizácie často realizujú okrem domácich projektov aj medzinárodné a firmy často hľadajú
celo firemné priority s realizáciou spoločných projektov pre všetky krajiny. Lepšie povedané
a načrtnutie je, že neziskové organizácie vedia lepšie preložiť jazyk firemných potrieb
a firemných projektov do potrieb komunity a ľudí, ktorí v nej žijú. Preto sú najprirodzenejším
a samozrejme najčastejším partnerom firmy pre realizáciu prospešných projektov. U nás ide
hlavne o občianske združenia, nadácie, nadačné fondy či všeobecne prospešné spoločnosti pre
ich aktivity je firemná podpora a pomoc často ťažisková (Napříč spoločenskou odpovědností
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firem, 2005, s. 23). Z tohto náčrtu teda neziskové organizácie prinášajú odbornosť
a reputáciu, firma finančné prostriedky a kvalitné manažérske postupy a spoločne vytvoria
hodnotný a efektívny projekt pre spoločnosť a firmu samotnú. Nezisková organizácia pre to,
aby vytvárala efektívne hodnoty, aby mala poznať svoje ciele v úrovni merateľných
vyjadrení. Kde by mali byť merateľné ciele presne definovateľné a mali by zahrňovať
nasledujúce otázky:
•

Aké najlepšie výsledky práce môžeme očakávať ? Kedy ?

•

Aké vonkajšie faktory môžu pozitívne alebo negatívne ovplyvniť našu činnosť ?

•

Ako môžu ovplyvniť našu činnosť vnútorné faktory, napríklad financovanie alebo ľudia ?

•

Aké sú skutočné reálne ciele, ktoré chceme dosiahnuť ? Kedy ich chceme dosiahnuť ?

Ciele, ktoré sa týkajú imidžu organizácie, nie sú tak merateľné, lepšie povedané konkrétne.
Pohybujú sa predovšetkým v rovine vízie. Pri ich objasnení by mali byť stanovené odpovede
na otázky:
• Aká sme organizácia – práve založená, rastúca, meniaca sa? Akou organizáciou chceme
byť?
• Chápu ľudia (naši potencionálni klienti) ako im môžeme pomôcť?
• Chceme naplno využiť možnosť stať sa známymi?
• Aká je naša pozícia? Chceme ju posilniť?
• Chceme sa líšiť od ostatných? V čom? (Pružinská, 1998, s. 72).

2.1

Charakteristika firemného dobrovoľníctva

Firemná filantropia (Corporate Volunteering) je súčasťou širšieho konceptu SZP. Je
dôležitým „mostom“ medzi firmou a miestom, v ktorom podnik pôsobí. Spoločnosti realizujú
nielen svoje obchodné ciele, ale majú stanovené aj sociálne ciele a hľadajú spôsob ako časť
svojho zisku venovať späť komunite, v ktorej pôsobia. Dokonca mnohé z firiem sa už
nepýtajú len "Komu venujeme dar?", ale aj "Čo tým chceme dosiahnuť?, Ako tým zmeníme
život ľudí k lepšiemu?" Formulujú svoje očakávania. Chcú, aby sa ich dar stal investíciou, nie
almužnou.
Filantropická tradícia sa formovala rozdielne v rôznych častiach Európy a Ameriky
(Vstupné texty, 2001, s. 47). Európsky model dobrovoľníctva je komunitný, kedy sa na
základe

spoločných

záujmov

dobrovoľníctva
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spontánne

stretávajú

v prirodzenom

spoločenstve, akým je napríklad športová organizácia. Americký model – manažérsky, kedy
s dobrovoľníkmi pracujú profesionálne vedené dobrovoľnícke centrá. Z hľadiska cesty, akou
sa dobrovoľníctvo uberá nachádzame dva typy:
- Prvý typ vzniká ,,zdola nahor“ je založený na neformálnej skupine priateľov, ktorá sa
pustila do spoločne činnosti a postupne smeruje k neformálnej skupine a ďalej až
k registrovaniu na neziskovú organizáciu.
- Druhý typ vzniká ,zvnútra dnu“, v tomto prípade ide o štruktúrovanú organizáciu, v ktorej
pracujú profesionáli, ktorá sa rozhoduje začať s dobrovoľníkmi spolupracovať, či nastávajúcu
spoluprácu s dobrovoľníkmi lepšie organizovať (Tošner, Sozanská, 2002, s. 39).
Terminológia pojmu nie je celkom ujasnená, ktoré sa bežne používajú a ktoré
s dobrovoľníctvom súvisia. Prvým je dobročinnosť (Tošner, Sozanská, 2002, s. 36).
Dobročinnosť – v staršom význame ,,štedrosť“, ,,milosrdnosť“ predpokladá konkrétny osobný
akt pomoci, súcitu, záujmu o druhého, ľudomilnosť, pomoc sociálne slabším. Dobročinnosť
považujeme za jednu z občianskych cností. V západnej civilizácii jej korene nachádzame
v kresťanskej a ešte viacej v židovskej morálke.

Filantropiu teda dobročinnosť- môžeme

rozdeľujeme na dve formy darcovstvo a dobrovoľníctvo.
- Darcovstvo sa týka peňažných a nepeňažných darov určených priamo potrebným občanom
alebo verejne prospešným účelom prostredníctvom zbierok, nadácií a nadačných fondov.
- Rozdelenie filantropia je zložitejšie. Pre činnosť zameraná na rodinu, príbuzenstvo, susedov
môžeme použiť termín ,,občianska výpomoc“. Ekvivalentom je aj termín ,,susedská
výpomoc“. Pre činnosť v rámci komunity vytvorenej v obci, okolo fary, športového klubu
apod. používame termín ,,dobrovoľníctvo vzájomne prospešné“.
Dobrovoľníctvo na ktorom stavajú neziskové organizácie

a ktoré organizujú tiež

dobrovoľnícke centrá označujeme termínom verejnoprospešné dobrovoľníctvo. Všeobecne
môžeme zadefinovať dobrovoľníctvo ako ,,často profesionálne organizované bez straty
spontaneity. Je pravidelným a spoľahlivým zdrojom pomoci pre organizáciu, ktorá s
dobrovoľníkmi spolupracuje a zároveň zdrojom nových skúseností, zážitkov i príležitostí pre
osobný rast dobrovoľníkov“(Tošner, Sozanská, 2002, s. 36). Zároveň sa niekedy používa ako
všeobecné označenie zahrňujúc všetky formy starostlivosti o druhých (Vstupné texty..., 2001,
51). Národné obrodenie prinieslo rozšírenie filantropie do širšieho spektra darcov včítane tých
drobných (Vstupné texty..., 2001, 53).
V niektorých prípadoch býva tento pojem zúžení na finančnú pomoc. Filantropia býva
niekedy zo strany neziskových organizácií obmedzovaná a zjednodušovaná na finančnú
podporu, ktorú hľadajú u garantujúcich nadácií, podnikov, osôb disponujúcich väčším
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majetkom alebo u širokej verejnosti (Vstupné texty..., 2001, s. 47). V pozadí však prevláda
všeobecný záujem o ľudstvo, jeho rozvoj, sociálny program atď. Práve firemná filantropia je
dôležitý hráč v riešení spoločenských problémov (Vstupné texty..., 2001, s. 51). Významné
pre každú organizáciu je určenie svojej základnej stratégie zahrňujúc celú oblasť filantropie či
dobročinnosti (Vstupné texty..., 2001, s. 49). Vec mierne komplikuje, že v tejto súvislosti, ako
sme uviedli, používame rad slov, ktorých význam nie je ustálený a rozdielne sa vykladajú
v rôznych prostrediach a v rôznych tradíciách.

2.1.1 Koncepcia firemného dobrovoľníctva
Firemné dobrovoľníctvo je prínosom pre neziskové organizácie a komunitu, ale takisto pre
zamestnancov a firmu. Označuje podporný koncept spojujúci všeobecne prospešné aktivity
podniku s podporou dobrovoľnej činnosti zamestnancov. Firma sa snaží vzbudiť záujem
svojich zamestnancov o dobrovoľnú prácu tým, že dobrovoľnú činnosť uznáva, oceňuje
a podľa možnosti rôznym spôsobom podporuje (Napříč spoločenskou odpovědností firem,
2005, s. 127).
Firemné dobrovoľníctvo prechádza troma spôsobmi angažovanosti firiem:
• Dobročinná podpora zo strany firiem znamená, že nie je očakávaný priamy a adekvátny
benefit.
• Social ivestment znamená angažovanosť firmy v problematike, ktorá je firme blízka.
Participácia na ekonomickom a spoločenskom prostredí v ktorom pracujú. Napr. podpora
vzdelanosti, výskumu či kultúrnych projektov.
• Komerčná orientácia na projekty v spojení s neziskovými organizáciami - Komerčné
aktivity v spojení s verejne prospešnými organizáciami vedú k zvýšeniu známosti k
firmám a k finančným benefitom (Napříč spoločenskou odpovědností firem, 2005, s. 43).

Formy firemného dobrovoľníctva je možné rozdeliť na dve základné kategórie:
• firemné dobrovoľníctvo je iniciované zamestnancami;
• firemné dobrovoľníctvo je iniciované podnikom.
Možné prínosy pre zamestnanca:
• spokojnosť a motivácia pri vykonávaní niečoho užitočného;
• nové skúsenosti a zvládnutie problémov v reálnej životnej situácii;
• posilnenie komunikácie a pochopenie úloh v tíme.
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• stimulácia inovatívneho myslenia a získanie podnetov učiť sa (Horáková, Stejskalová,
Škapková, 2002, s. 73).
Možné prínosy pre firmu:
• skvalitnenie tímovej spolupráce,
• zvýšenie produktivity, motivácie a lojality zamestnancov,
• zlepšenie imidžu firmy a
• posilnenie internej komunikácie.
Možné prínosy pre neziskové organizácie a pre komunitu:
• pomoc dobrovoľníkov;
• nové skúsenosti a energia pre riešenie problémov;
• odbúranie bariér a zvýšenie vzájomného porozumenia a
• vytvorenie predpokladov pre dlhodobé partnerstvá (www.zodpovednepodnikanie.sk,
cause-related-marketing 2009-31.03).
K tomuto výkladu pridáme aj dve klasické rozdelenia pre dobrovoľníctvo ako také:
Čo dobrovoľníkov podporuje:
• majú pocit, že sú ocenení;
• uvedomujú si, že ich prítomnosť niečo znamená;
• majú nádej na zmenu, postup vo svojej činnosti;
• dostáva sa im uznania na verejnosti i súkromne;
• majú pocit, že dokážu zvládnuť predpokladané úlohy;
• majú pocit spolupatričnosti a tímovej práce spolupracovníkov;
• podieľajú sa na riešení problémov, na rozhodovaní i na stanovení cieľov organizácie;
• uvedomujú si, že v dôsledku ich činnosti sa deje niečo podstatného;
• ich osobné potreby sú uspokojované.
Čo dobrovoľníkov brzdí:
•

zistia veľký rozdiel medzi ich očakávaniami a skutočnou činnosťou;

•

majú pocit, že ich pomoc je k ničomu;

•

nedostanú žiadnu spätnú väzbu, ani pochvalu či ocenenie;

•

úlohy sú príliš rutinné, žiadna rozmanitosť;

•

cítia nedostatočnú podporu spolupracovníkov;

•

úloha či tím neprináša skoro žiadnu prestíž;

•

činnosť im nedáva možnosť osobného rastu;

•

majú príliš malé možnosti prejaviť iniciatívu či tvorivosť;
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•

ctia napätie medzi spolupracovníkmi (Tošner, Sozanská, 2002, s. 55).

Spoločensky zodpovedné podnikanie predstavuje koncept, ktorý presahuje firemnú
filantropiu. Firemná filantropia je jeho integrálnou súčasťou, ale nesmie sa na ňu redukovať.
Do kategórie zodpovedného podnikania patria aj rôzne ďalšie programy v ekonomickej
a sociálnej oblasti ako aj v oblasti ochrany životného prostredia (Business Leaders Forum,
2009-26-06). Zároveň firemná filantropia môže pomôcť k zlepšeniu firemnej kultúry a tzv.
,,lojalita zamestnanca“. Ďalej tvorba skupinových, dobrovoľníckych aktivít. A zlepšuje
kvalitu ,,team buildingu“, kde sa zamestnanci okrem stretávania sa v práci, stretnú sa aj v inej
situácii, prostredí. Prehlbuje to vzťahy medzi nimi Ďalej sa profiluje firemná identita. Kde
zmyslom novodobých firemných identít, kde okamžité určenie ,,určenie totožnosti” subjektu
navonok,

t.j.

identifikácia značky vonkajšími

cieľovými

skupinami a posilnenie

spolupatričnosti vnútri celku (www.ta3.com, Je spoločenská zodpovednosť firiem len pre
PR?, 2009).

2.1.2 Angažované firemné dobrovoľníctvo
Filantropia sa stále viac a viac vzďaľuje od tradičnej charity. Príbuzný pojem v spojitosti
s filantropiou je ,,angažovaná filantropia“ inak povedané - ,,venture philanthropy“. Spája
podnikateľský a neziskový sektor na základe dlhodobejšieho záväzku jednorazovo a pomocou
finančnej injekcie. S týmto prístupom sú spojený novodobí filantropi. ako: George Soros, Bill
Gates. Venture philanthropy popisuje filantropiu, kedy darca invenčným prístupom podporuje
také aktivity, ktoré vedú k dlhodobému vyriešeniu problémov či už ľudí v núdzi, ohrozených
druhov zvierat, alebo k zlepšeniu kvality života v komunitách. Tento prístup sa nevyhýba
napr. ani uplatňovaniu úspešných praktík zo sveta obchodu. Zásadnou podmienkou daru je,
aby nevznikla závislosť obdarovaného na darcových prostriedkoch. V USA sa charitou
väčšinou označuje dávanie peňazí na okamžité utrpenie človeka v núdzi. Filantropia má však
širší význam a znamená „prispievanie organizácie, ktorá sa zaoberá príčinami chudoby
a sociálnych problémov a zlepšením kvality života vo všeobecnosti.“ (www.partnerstva.sk, in:
Nonprofit, 2000) Z tohto pohľadu má investičná filantropia snahu pôsobiť proti budovaniu
závislosti recipienta na pomoci darcu. Darca svojimi investičnými aktivitami podporuje
dlhodobé riešenie problémov. Súčasťou je aj podpora neziskových organizácií v získavaní
prostriedkov na vlastnú prevádzku (samo financovanie neziskoviek, sociálne podnikanie).
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V lepšom prípade angažovaná filantropia vnáša do neziskového sektora princíp merania
sociálneho dopadu vykonávaných aktivít; recipienti sú teda zo strany darcu vedení k tomu,
aby preukazovali merateľné výsledky podporenej činnosti.
Aký je rozdiel medzi angažovanou filantropiou a bežnou filantropiou?
• na rozdiel od klasickej filantropie, cieľom angažovanej filantropie je budovanie
dlhodobého vzťahu medzi darcom a príjemcom.
• cieľom angažovanej filantropie je budovanie vzájomného záväzku; darca sa priamo
angažuje;
• darca sa sústreďuje na menej recipientských organizácií, ale zvyšuje objem poskytnutých
grantov a taktiež svoju angažovanosť v projektoch;
• angažovaná filantropia nevytvára trvalú závislosť zo strany príjemcu; v ideálnom prípade
smeruje k samostatnosti organizácie;
• od klasickej filantropie sa angažovaná filantropia líši aj svojimi prostriedkami; okrem
finančnej pomoci darcovia poskytujú expertízu, vlastné zručnosti ako aj sociálne siete,
ktoré môžu byť pre neziskové organizácie veľkým prínosom;
• dôraz sa kladie na meranie sociálneho dopadu, nie len na kontrolu procesu použitia peňazí
(ako v klasickej filantropii);
• priebežná spätná väzba sa stáva veľmi dôležitou. Ako náhle nezisková organizácia
dosiahne v určitej oblasti samostatnosť, darca sa vo svojej aktivite stiahne.
Kľúčové charakteristiky angažovanej filantropie:
• angažovanosť - na rozdiel od iných druhov filantropie, angažovaná filantropia silno
zdôrazňuje potrebu blízkej spolupráce s vybranou organizáciou. zapojenie zo strany
spoločnosti môže byť vo forme dobrovoľníctva, investície intelektuálneho kapitálu,
odbornej pomoci či konzultácií;
• dlhodobá podpora - filantropická podpora sa sústreďuje len na niekoľko vybraných
organizácií, je však dlhotrvajúca;
• financovanie na mieru - financovanie sa prispôsobuje požiadavkám organizácie a môže sa
odlišovať od klasických grantov (napr. nízko-úrokové pôžičky);
• budovanie kapacít organizácie - tento typ filantropie sa skôr ako na konkrétne projekty
sústreďuje na budovanie a inštitucionálnu podporu organizácie a jej zdrojov;
• zdieľané riziko - angažovaní filantropi zdieľajú riziko spolu s neziskovou organizáciou;
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• merateľné výsledky - súčasťou konceptu venture philanthropy je stanovenie merateľných
cieľov, ich kontrola a vyhodnocovanie. neziskové organizácie majú zodpovednosť napĺňať
dané ciele a reportovať o svojej aktivite častejšie ako len na konci grantového cyklu;
• exit stratégia pre ukončenie spolupráce - angažovaní filantropi si zvyknú definovať
stratégiu na ukončenie spolupráce s vybranou organizáciou, ktorá je väčšinou naviazaná
na dosahovanie vopred stanovených štandardov a cieľov práce. alternatívne môže ísť o
dosiahnutie situácie, kedy už spoločnosť nemôže poskytnúť žiadnu pridanú hodnotu pre
partnerskú organizáciu.
Angažovaná filantropia je len jedným z druhov filantropie a nemá ambíciu nahradiť ostatné
existujúce formy. Primárne sa však odlišuje od iných foriem filantropie vyššou mierou
angažovanosti donora.
Čo prináša angažovaná filantropia firmám:
•

Zvýšenie viditeľnosti spoločnosti - angažovanie sa v oblasti spoločenskej zodpovednosti
firiem sa v súčasnosti stáva neodmysliteľnou súčasťou PR stratégií a vytvárania dobrého
imidžu firmy.

•

Väčšie uspokojenie z poskytnutej pomoci ako v prípade klasického darcovstva - výsledky
sú viditeľné a merateľné.

•

Efektívnejšia pomoc - vďaka princípom venture filantropie vaša pomoc prispieva k
dlhodobej udržateľnosti spoločensky prospešných činností.

2.2

Aktivity firiem a podpora v oblasti CSR dobrovoľnosti zamestnancov

Podľa Michaely Nešporovej a Hansa-Ludwiga Schmidta sa firemným dobrovoľníctvom
(angl. Corporate Volunteering, Employee Community Involvement) označuje „koncept
spájajúci

všeobecne

prospešné

aktivity

podniku

s podporou

dobrovoľnej

činnosti

zamestnancov. Tento koncept poskytuje firmám možnosť prezentovať svoje spoločensky
zodpovedné správanie širokej verejnosti, ale predovšetkým im dáva šancu podieľať sa na
tvorbe sociálneho prostredia, v ktorom existujú a na ktorom participujú.“ (Napříč
spoločenskou odpovědností firem, 2005, s. 46)
Pre neziskové organizácie je veľmi užitočná pomoc prostredníctvom znalostí a schopností
– firma môže uvoľniť svojich zamestnancov a odborníkov pre výkon dobrovoľnej činnosti,
prípadne na školenia a vzdelávania. Zuzana Bartošová uvádza, že „...firemné dobrovoľníctvo
je významným prostriedkom, ako zlepšovať vzťahy medzi firmou a miestnou komunitou a tiež
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spôsobom na profesionalizáciu zamestnancov neziskovej organizácie...“ (Kol. aut., 2005, s.
46)
Firemné dobrovoľníctvo je považované za jeden z nástrojov pôvodne angloamerického
konceptu firemného občianstva (angl. Corporate Citizenship). Tento pripisuje firmám úlohu
tzv. „správneho občana“ (angl. good corporate citizen), ktorý má v slobodnej spoločnosti
nielen zaručené svoje práva, ale takisto sú mu aj pripisované určité povinnosti a záväzky,
ktorých splnenie sa očakáva prostredníctvom konceptu SZP a ako „správny občan“ by mal
prispieť k riešeniu sociálnych problémov v spoločnosti, ktoré presahujú hospodársku činnosť
podniku. Z toho vyplýva, že „v priebehu tejto podnikovej angažovanosti, ktorá stavia na
dlhodobých a udržateľných prepojeniach medzi podnikom a komunitou, môžu byť nasadené
rôzne podnikové prostriedky: firemná infraštruktúra, finančné a materiálne prostriedky,
know-how, firemné kontakty a v predovšetkým aj zamestnanci, pokiaľ je ich prínos
dobrovoľný.“ (Westebe, Logan, 1995, s. 16)
V zmysle konceptu FD sa firma snaží zvýšiť a vzbudiť u svojich zamestnancov záujem
o dobrovoľnú prácu tým, že ich dobrovoľnícku činnosť uznáva, oceňuje a podľa možnosti
rôznym spôsobom podporuje (napríklad poskytnutím flexibilnej pracovnej doby, neplateného
voľna, využívaním firemných prostriedkov – telefón, fax, kopírka, počítač, firemné priestory;
ocenením dobrovoľnej práce prostredníctvom vecných alebo finančných darov alebo
zverejnením zásluh zamestnanca).
Firma, ktorá sa rozhodne vyvíjať aktivity zodpovedného podnikania, by mala do politiky
firmy vsunúť tieto aktivity tak, aby vytvárali koncepčnú a štruktúrovateľnú záležitosť. Firma,
ktorá sa rozhodne pre strategickú filantropiu, by si mala klásť otázky typu:
• akú oblasť podporí;
• v ktorých regiónoch;
• čo chce dosiahnuť a
• aké prostriedky k tomu využije (Fórum dárcú, www.standard-lbg.org, Společenská
odpovědnost v česke-republice 2009).
Pre tieto ciele fungujú rôzne spôsoby správ o udržateľnom rozvoji. Reportovanie týchto správ
na Slovensku robí malé percento firiem, ale prihlásilo sa viac firiem, že bude v tomto trende
pokračovať (Je spoločenská zodpovednosť firiem len pre PR ?, 2009). Existujú merateľné
indexy, ktoré kvantifikujú to, čo firmy robia pre zamestnancov vnútorne, ale aj pre okolité
komunitu. Na burze sú merateľné indexy kótované v etických fondoch a akcionári investujú
len do firiem ktoré sa zaoberajú CSR (Spoločenská zodpovednosť firiem, www.ta3.com,
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2009). Aj u nás už prichádzajú signály, keď klienti spoločnosti si žiadajú výsledky, správy, či
spoločnosť robí v tejto oblasti niečo. Pokiaľ robí, tak aby preukázala, čo presne robí. Je malé
percento firiem, ktoré robia túto agendu, a tam sme naozaj na začiatku. V zahraničí si túto
agendu žiadajú sami klienti (Je spoločenská zodpovednosť firiem len pre PR ?, 2009). Aby sa
stala dobrovoľná činnosť skutočným zdrojom trvalej pomoci a neoddeliteľnou súčasťou
organizácie tak v rovine dobrovoľníctva dobrovoľníkov, potrebuje podobný štýl riadenia ako
profesionál, ktorého práca je hodnotená a podporovaná supervíziou. Pokiaľ tomu tak nie je,
stačí jedno malé nedorozumenie, nesprávny prenos informácií a dobrovoľník odchádza
sklamaný, alebo profesionáli usúdia, že na dobrovoľníkov nie je spoľahnutie (Tošner,
Sozanská, 2002, s. 70). Okrem supervíznych činností na uskutočňovanie cieľov zahŕňa dve
základné oblasti:
1. analytickú časť a
2. realizačnú časť.
Analytická sa delí na dve podoblasti na analýzu:
• vnútri organizácie a
• analýzu interného marketingu.
Prvá sa zameriava na informácie o vlastnom produkte , o jeho silných a a slabých stránkach.
Druhá podoblasť sa zameriava na vzťahy medzi organizáciou a jej pracovníkmi. Ide o analýzu
spokojnosti

pracovníkov

s kvalitou

poskytovaného

produktu

a ich

presvedčení

o zmysluplnosti aktivít, ktoré organizácia ako aj on sám (dobrovoľník) vykonáva. Ďalšie
nemenej významné faktory sú vonkajšie, ktoré sledujú procesy ekonomických faktorov,
politických a predovšetkým dôležitý sociálny a demografický faktor (Pružinská,

Čítanka

pre...1998, s. 81)
Podpora dobrovoľnosti firemného dobrovoľníctva často vychádza z firemnej štruktúry
a nastaveného trendu pre postoj k týmto aktivitám Napríklad ako vraví Dagmar Šťastná z
KPMG Slovensko, v ich firme sami zamestnanci vyzývali robiť dobrovoľnícke aktivity.
Zároveň zamestnanci to ocenia a zvyšuje to ich lojalitu. Firemné dobrovoľníctvo sa vykonáva
buď v pracovnom čase, alebo v mimopracovnom. Sú firmy, ktoré neumožňujú
dobrovoľníctvo v pracovnom čase, ale pomáhajú tým, že pre zamestnancov

zabezpečia

potrebné náležitosti. Na druhej strane sú firmy, ktoré majú vyhradené hodiny, čas, v roku na
dobrovoľnícke aktivity v pracovnom čase a všetok čas majú platený. Prípadne účely počas
voľného času, ktoré sú platené (Je spoločenská zodpovednosť firiem len pre PR ?, 2009). Pre
firemné dobrovoľníctvo je typický princíp Win - Win - Win, tj. Win - benefity pre
zamestnancov, Win - benefity pre firmu, Win - benefity pre spoločnosť.
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Pre lepšiu efektivitu ako aj angažovanosť zastrešuje medzinárodná sieť ENGAGE známe
a spoločensky zodpovedné firmy, ktoré rozvíjajú rôzne formy zapájania vlastných
zamestnancov do dobrovoľných a verejnoprospešných aktivít a zdieľajú svoje skúsenosti.
Firmy združené v ENGAGE sú presvedčené, že práca zamestnancov v prospech komunít
prináša prínosy okoliu, ako aj benefity zamestnancom a firme samotnej. Zamestnanci cítia, že
ich zamestnávateľ podporuje dobrú myšlienku. Firma dobrovoľníckymi aktivitami potvrdzuje
svoje miesto v spoločnosti, čo má priaznivý dopad aj na jej podnikanie a vzťahy s klientmi
(BLF, Engage, 2009). Pre predstavu uvádzame nasledujúce rozdelenie dobrovoľného
projektu.

Manažment dobrovoľného projektu:

Zdroj: Firemné dobrovoľníctvo. Sprievodca úspešným projektom, Nadácia Pontis, 2006

2.3

Úloha nadácie v kontexte spoločenskej zodpovednosti firiem

Zvláštnosť neziskových organizácií spočíva v tom, že sa nezaoberajú niečím, čo sa
podstatne líši od tradičného zárobkového podnikania, že nedodávajú na trh výrobky či platené
služby, ani si nerobia nárok na priamu účasť pri rozhodovaní o politických otázkach. Hlavné
poslanie vidia v zmene ľudskej bytosti a v zlepšovaní medziľudských vzťahov, v kultivovaní
spoločenského života v zmysle ideí humanity občianskej solidarity a vzájomnej úcty.
Základom a potrebným rysom neziskových organizácií je dobrovoľná aktivita ľudí pre
vymedzené oblasti spoločenského života a verejný záujem na nezárobkové poskytovanie
služieb. Pole pôsobnosti v našej spoločnosti je veľmi rozsiahle. Sú zakladané v oblasti
ekológie , humanitárnej pomoci, sociálnej starostlivosti, zdravotníctva, vzdelávania, kultúry,
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vedy, výskumu, telovýchovy, ochrany života a zdravia osôb atď. Podmienkou sú činnosti,
ktoré majú charakter všeobecne prospešných služieb a tieto služby sú poskytované za
rovnakých podmienok všetkým, ktorí prejavia skutočný záujem (Debbasch, Bourdon, 1995, s.
101).
S pojmom nadácia sa stretávame už v klasickom rímskom práve, ktoré pod pojmom
nadácia chápalo majetok, ale i skupinu osôb ktorých cieľom bolo splnenie určitého účelu,
obvykle zbožného" (Hrudík, Telec, 1998, s. 28). Nadácia je jedným z typov právnických osôb,
ktoré majú vo vyspelých krajinách svoje miesto, už veľmi dlhú dobu. Za právne subjekty boli
nadácie uznávané od Justiánovej doby (prvú právnu úpravu obsahoval Codex Iustinianus).
Obdobie stredoveku malo pre rozvoj nadácií tiež svoj význam. V otázke právnej definície
nadácia zohrala významnú úlohu cirkev a jej kanonické právo. Spočiatku boli nadácie
spojované výlučne s cirkvou, keďže boli zriaďované na zbožné účely. Kanonické právo je tiež
zdrojom prvých pokusov o dohľad nad nadáciami, dokonca tu objavíme zásadu, že k
zriadeniu nadácie je potreba súhlas k tomu povereného úradu svetského či cirkevného
(Hrudík, Telec, 1998, s. 19). Avšak tým najdôležitejším, čo kanonické právo v oblasti nadácií
prinieslo, je uznanie nadácie ako samostatnej právnickej osoby. Lebo sú to práve nadácie a
neziskové organizácie, ktoré firmám so záujmom o CSR dávajú možnosť organizovane a
zmysluplne ,,konať dobro". vďaka svojím dlhodobým skúsenostiam a znalosťou prostredia
dokážu tento nový sa rodiaci potenciál nasmerovať správnym smerom. Čím ďalej, tým viac
firiem si uvedomuje, že neziskové organizácie sú ideálnym partnerom. Sú flexibilné,
nebyrokratické a majú blízko k občanom. Spolupráca s nimi sa firmám vypláca a stojí ich
omnoho menej úsilia, než pokiaľ by sa o CSR ciele pokúšali samy.

A pre neziskové

organizácie je tento druh spolupráce taktiež prínosom, lebo im prináša prostriedky na činnosť.
Veď dobre pripravený dobrovoľnícky program môže zvýšiť nielen výkonnosť, ale
i profesionalitu neziskovej organizácie vo forme kreditu pre ďalšiu spoluprácu. Nie je vhodné
generalizovať, ale výhody strategickej spolupráce si obidve strany stále viac uvedomujú.
Konkrétnych typov spolupráce ziskového a neziskového sektora je viac, ale uveďme si
napríklad ponuku Nadácie Pontis na Slovensku. Nadácia Pontis firmám umožňuje kvalitne a
zmysluplne realizovať filantropické aktivity v dohodnutom časovom období prostredníctvom
ich nadačného fondu, ktorý si u nich môžu zriadiť. Poznajú potreby neziskového sektora na
Slovensku, majú svoje

know-how v oblasti legislatívy, darcovstva, grantových kôl

a administratívy. Ďalej poskytujú pomoc pri definovaní donorskej stratégie, vyhľadávaní
organizácií a projektov podľa záujmu zriaďovateľa, spoluprácu pri komunikácii (Nadácia
Pontis, Fondy, 2009).
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Nadácia sa musí zamyslieť nad tým, do akej miery sa chce podporovaných projektov
zúčastniť. Na základe miery zapojenia britská autorka

Deana Leat rozlišuje tri typy

garantovania:
•

Darcovia (Gift-givers) nadácie väčšinou rozdeľujú malé granty a podporia, čo žiadateľ
požaduje. Hlavnou administratívnou prácou je zaistiť, aby peniaze boli využité legitímne.
Prístup je definovaný ako ,,ruky preč“.

•

Investori (investors) nadácia zváži, či žiadatelia a žiadosti odpovedajú oblastiam potreby,
ktoré ich zaujímajú. Hlavná časť práce je, aby boli podporené dostatočne ,,kvalitné“
projekty alebo žiadatelia.

•

Spolutvorcovia (collaborative enterprenerus), sú tí, ktorí chcú hrať aktívnu úlohu pri
stanovovaní cieľov. Jedná sa o vyššie nadačné príspevky a obdobie grantov presahuje
jeden rok.

Ďalšie delenie garantovania.:
•

re-aktívne – nadácia vyhlási program a očakáva, ktorí žiadateľ sa do nej prihlási

•

pro-aktívne – nadácia vytvorí program a sama vyhľadáva potencionálnych príjemcov
grantov (Hurtytová, 2001, s. 10)

V roku 1990 bola v Londýne založená nadácia The Prince of Wales International Business
Leaders Forum (IBLF). Zámerom organizácie je propagácia a budovanie stratégie CSR
firiem. Pôsobí vo viac ako 90 krajinách a poskytuje poradenstvo, školenia a ucelené programy
implementácie CSR do podnikových stratégií (Rolný, Lacina, 2008, s. 72). Od roku 2004
pripravuje medzinárodná štandardizačná organizácia ISO normu pre oblasť CSR ISO 26000.
V roku 2009 by mala prísť do platnosti. Norma má podporovať zladenie vzájomnými
kultúrnymi,

sociálnymi,

environmentálnymi

a legislatívnymi

odlišnosťami,

včítane

rozdielností ekonomickej úrovne (Rolný, Lacina, 2008, s. 72). ISO sa rozhodla spracovaním
normy poveriť Švédsky inštitút pre normalizáciu (www.sis.se, 2009) (angl. Swedish
Standards Institute) a Brazílske združenie pre technické normy (www.abnt.org.br, 2009)
(angl. Brazilian Association for Technical Standards), ktoré majú za úlohu zjednotiť
jednotlivé pracovné skupiny spoločenskej zodpovednosti (angl. Working Groups (WG) on
Social Responsibility). Do projektu sú zapojené stovky expertov z 54 krajín sveta, pričom
rovnomerné zastúpenie mužov a žien zabezpečuje rozmanitosť názorov. Dopad na grantovú
politiku môže mať tiež miera spolupráce s inými nadáciami. Výsledkom spolupráce je
združovanie nadácií do spoločných organizácií, združení, konzorcií, asociácií a pod. Môžu tak
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významne ovplyvniť rozvoj a zmeny v určitej oblasti, ak nie v celom neziskovom sektore.
Prípadne odporučiť určitú organizáciu (ktorú nemôže podporiť sama), môže ostatným darcom
veľmi pomôcť a zvýšiť tak význam pridelenej podpory (Hurytová, 2001, s. 12). Poslanie a
funkcie nadácií, ktoré môžeme chápať ako tzv. tretí sektor, sa vyskytuje významnejšie v tých
prostrediach, kde dochádza k zmenám – sociálnym, technologickým, civilizačným.
Ekonómovia vnímajú tretí sektor ako inštitucionálnu odpoveď na nedostatky štátu a trhu.
Politológovia zasa zdôrazňujú sprostredkovateľskú úlohu tretieho sektora pôsobiaceho
v priestore medzi štátom a trhom. Nekorporativistické teórie vnímajú tretí sektor ako
nárazníkovú zónu medzi štátom a spoločnosťou, ktorá zmierňuje sociálne napätia a politické
konflikty. Uvedieme si aspoň najdôležitejšie funkcie mimovládnych organizácií, akou je aj
nadácia:
•

formovanie a tlmočenie predstáv a požiadaviek občanov;

•

uchovanie a rozvoj rôznorodosti plurality

•

mienkotvorná funkcia;

•

pôsobenie v prospech spoločenskej integrácie;

•

činitele politickej socializácie;

•

kontrolná funkcia;

•

poskytovanie služieb verejných statkov;

•

prevencia a riešenie konfliktov;

•

rozmnožovanie spoločenského bohatstva (Pružinská, Čítanka pre...1998, s. 165)

2.4

Úloha darcovstva v kontexte spoločenskej zodpovednosti firiem

Filantropické darcovstvo alebo darovanie na charitu je postavené na dobrej vôli darcu,
ktorý chce podporovať nejaký dobročinný účel a neočakáva za to žiadne alebo len veľmi malú
protislužbu. Firemné darcovstvo je buď vedomá snaha vlastníkov dobrovoľne sa vzdať svojho
zisku v prospech potrebných, alebo sa bude každý dar posudzovať z hľadiska prínosu pre
firmu. V prvom prípade je cesta prostredníctvom firemnej nadácie. (firemnú nadáciu zriaďuje
správna rada ako volený zástupca vlastníka.) V druhom prípade si vyžaduje analýzu toho, čo
firma svojim darom chce o sebe povedať a aké výhody jej z toho plynú. Posudzuje či projekt
podporuje hlavné hodnoty, čo sa dá vyťažiť pre svojich zamestnancov a pod.
Firemné darcovstvo a spoločenská zodpovednosť realizovaná prostredníctvom kvalitnej
stratégie stráca prvky ,,dávania“ a naberá hodnoty ,,spoločenských investícií“. Tento trend je
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potvrdením, že firmy už nie sú len ,,tvorcovia zisku“, ale tiež ,,tvorcovia hodnôt“( Napříč
spoločenskou odpovědností firem, 2005, s. 40). Práve vhodné strategické darcovstvo
s vypracovanými a jasne

stanovenými pravidlami pre udelenie príspevkov a zároveň

vymedzenie oblasti podpory tak zamedzuje neprimeranému počtu žiadostí. Avšak oblasť
darcovstva ja zaťažená nízkou profesionalitou a principiálnym nepochopením na oboch
stranách. Špičkové CSR projekty tvoria manažéri s príslušnou kvalifikáciou a kompetenciami
(Napříč spoločenskou odpovědností firem, s. 26). Ako povedala Lenka Iľanovská z Fóra
donorov k tomu, aby filantropia získala úctu a rešpekt verejnosti, je nevyhnutné, aby ľudia
mali plnú dôveru v neziskové organizácie a projekty, na ktoré prispievajú. "Nachádzame sa
vo fáze takzvanej slepej dôvery, kedy si darcovia ešte celkom neuvedomujú svoje práva",
uviedla Iľanovská (www.ta3.com, Podpora neziskových organizácií, 2009).
Motivácie pre darcovstvo :
• Komunitné - založené na princípe konať dobro má zmysel pre spoločný život.
• Náboženské – konanie dobra je hlavné prikázanie.
• Spoločenské – konanie dobra prináša radosť.
• Ekonomické- konanie dobra je dobrý obchod.
• Altruistické – konanie dobra je pociťované ako správne.
• Vďačné – konanie dobra skôr pomohlo mne alebo niekomu blízkemu.
• Tradičné –konanie dobra je rodinná tradícia (Vstupné texty, 2001, s. 54).

2.4.1 Rozdelenie a formy darcovstva
Najstrategickejšiu úroveň spolupráce sú medzi sektorové partnerstvá medzi partnermi
z verejného, ziskového a neziskového sektora. Formujú sa hlavne v lokálnom a regionálnom
strategickom plánovaní a rozvoji (Citibank, 2009). Je zrejmý aj lokálny patriotizmus, kde pri
komunikácii o svojich sponzorských či darcovských aktivitách sa nevytvoria spojenia medzi
sponzoringom a vlastným Public Relations (PR). Väčšiemu rozvoju spolupráce ziskového a
neziskového sektora zabraňuje tiež nie príliš motivujúca daňová regulácia týchto aktivít, kde
dar je odpočítateľnou položkou zo základu dane, ale najviac 10 % hodnoty základu dane. V
prípade sponzoringu je situácia z pohľadu firmy lepšia. Náklady na reklamu sú daňovo
uznáva teľnými a sponzor ich môže v plnej výške zhrnúť do základu dane. Základne
rozdelenie darcovstva je darcovstvo peňažne a nepeňažné.
- Darcovstvo peňažné.
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Je najjednoduchšou formou podpory. Takáto priama podpora je pomocou finančného alebo
vecného daru. Prípadne firma vytvorí firemnú nadáciu alebo nadačný fond. Sú to samostatné
právne subjekty, ktoré fungujú na rovnakom princípe ako ktorákoľvek nadácia, možno
s jedným podstatným rozdielom: ich materská firma im každoročne pridelí rozpočet, alebo
fungujú ako majetkové s veľkým nadačným imaním, ktorého výnosy každoročne rozdeľujú
(Napříč spoločenskou odpovědností firem, s. 37).
Prieskum agentúry Focus ukázal, že v minulosti podporila nejakú neziskovú organizáciu
finančným darom takmer polovica opýtaných. Prieskum uskutočnila agentúra na vzorke 1013
respondentov v dňoch 3. až 10. apríla 2007 pre Fórum donorov. Cieľom bolo zistiť ako sa na
Slovensku rozvíja individuálne darcovstvo (www.ta3.com, Podpora neziskových organizácií,
2009-29-03). Na základe výsledkov zostavili profil podporovateľa neziskových organizácií.
Je ním žena vo veku 35 až 44 rokov, pracuje ako výkonná alebo tvorivá odborná pracovníčka,
môže byť podnikateľka alebo živnostníčka, zarába viac ako 22 000 korún mesačne a žije v
Banskobystrickom kraji (www.ta3.com Podpora neziskových organizácií, 2009).
- Darcovstvo nepeňažné.
Správne volená forma nefinančnej podpory môže priniesť benefity ako neziskovej organizácie
tak i firme. Napríklad poskytovanie vlastného majetku a výrobku, prípadne propagácia svojej
značky. Tiež firmy ponúkajú svoje bezplatné služby, priestory, reklamné plochy, darovanie
akcií atď.
Pre lepšie orientovanie v súvislosti sa s darcovstvom si uvedieme rôzne formy, ktoré prelínajú
peňažné a nepeňažné darcovstvo:
- Cause related Marketing.
Prvý krát bol použitý v USA začiatkom 20. storočia výrobcom cukríkov, ktorí svoju časť
zisku darovali deťom v sirotinci. Táto forma je charakteristická tým, že firma pripojí svoje
komerčné aktivity k filantropickým. Efektívne spojenie značky a mena firmy s dobrou vecou.
(Kol. aut. 2005, s. 38). Napríklad pri vybranom produkte daruje určitú čiastku na dobročinné
účely. Dnes je táto forma braná ako bežný fundraisingový nástroj neziskových organizácií.
,,Táto stratégia využíva marketingových princípov a techník za účelom dosiahnutia zmien
v správaní cieľových skupín a zlepšujúci spoločnosť paralelne s vytváraním trhu výrobkov
alebo služieb“ (www.standard-lbg.org, Společenska zodpovednosť v Česke republice 2009).
- Matching Fund.
Ide o finančné prostriedky, ktoré firma vynaloží za účelom znásobenia alebo navýšenia určitej
čiastky vybranej medzi zamestnancami.
- Školenie, vzdelávanie odborná pomoc.
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Poskytovanie poradenskej činnosti zdarma alebo lacnejšie. Tento spôsob má prínos, pretože
vedie k rozvoju verejnoprospešných projektov a tiež k úspore nákladov ako aj realizácii
projektov.
- Účasť na správnych radách a grantových komisiách neziskových organizácií.
Zástupcovia oboch sfér majú možnosť spoločne rozhodovať o tom, ako budú verejne prospešné projekty realizované. Nadácie prinášajú znalosť sociálnej sféry a presné
smerovanie zdrojov a firmy zasa efektívne nástroje pre lepšie fungovanie neziskových
organizácií a realizovaných projektov.
- Talentová databanka.
Firma sa podieľa na sprostredkovaní zamestnancov zaujímajúcich sa o dobrovoľníctvo
neziskovej organizácie tým, že vytvorí databanku, napr. cez internet záujemcu sa
zaznamenávajú.
- Komplementárny dar.
Podporovanie organizácií, ktoré sa firemným dobrovoľníctvom dlhodobo angažujú. Takýmto
darom vyjadruje firma svoje ocenenie dobrovoľnej činnosti zamestnancov.
- Pro bono služba.
Je bezplatná služba pre verejné blaho v rámci kompetencií firmy, ktorá je prístupná i pre
malé a stredne veľké firmy.
- Akčný deň.
Je krátka forma firemného dobrovoľníctva, kde sa skupina zamestnancov alebo celé
osadenstvo podniku angažuje dobrovoľne jeden deň v roku pre dobročinné účely.
- Switch alebo sociálna prax.
Zamestnanci podieľajúci sa na tejto forme sa angažujú po dobu jedného týždňa v niektorom
sociálnom zariadení. Snaha o nahliadnutie do iného sveta.
- Služobný pobyt – secondment.
Predstavuje dlhodobú formu firemného dobrovoľníctva, ktorá spočíva vo vysielaní firemných
zamestnancov do verejnoprospešnej organizácie na 6 mesiacov, až na dva roky.
- Mentorstvo.
Firemný zamestnanec sa stane poradcom a sprievodcom iných osôb. Mentorstvo prevádza
zamestnanec niekoľko hodín v mesiaci, buď vo svojom voľnom čase alebo v pracovnej dobe.
Špeciálna forma mentorstva je partnerstvo v managemente, ktoré umožňuje výmenu
vedomostí, znalostí medzi vedúcimi pracovníkmi firmy a neziskovej organizácie.
- Rozvojové projekty.
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Nasadenie firemných zamestnancov po určitú dobu v prospech komunity. Prevažne sú tvorené
ďalším vzdelávaním odborných a vedúcich pracovníkov, pričom zamestnanec pracuje na
riešení určitého problému v prospech komunity. Skupina zamestnancov spolupracuje pri
vypracovanom projektu, kde cieľom je riešenie spoločenského problému (Napříč
spoločenskou odpovědností firem, 2005, S. 47-48).

46

3

Manažovanie spoločenskej zodpovednosti
Podobu firemnej komunikácie vytvára každý člen podniku. Jeho úloha a význam rastie

s tým, ako je vysoko v podnikovej hierarchii a do akej miery ovplyvňuje ostatných. Rovnako
ako pri vízii a podnikovej kultúry tak tiež v prípade internej komunikácie, hrá dôležitú úlohu
príklad a podpora najvyššieho vedenia. Pokiaľ si najvyšší predstavitelia uvedomujú dôležitosť
internej komunikácie pre oblasť CSR, kde sa snažia cielene ju podporovať a dodržiavať
zásady, na ktorých by mala stáť (Horáková, Stejskalová, Škapková, 2000, s. 143).
Spoločenská zodpovednosť podnikania má dve dimenzie: internú (smerom k vnútorným
zainteresovaným subjektom ako zamestnanci, odbory, manažéri) a externú (ako napr.
zákazníci, dodávatelia, partneri, akcionári, finančníci, konkurenti či miestne komunity).
Zákazníci od spoločnosti očakávajú nielen kvalitné výrobky a služby, ale tiež že bude na trhu
dôveryhodným dodávateľom s dobrou povesťou. Ľudia komunity, kde daná spoločnosť
pôsobí, chcú vedieť, že sa firma chová zodpovedne k spoločnosti i k okolitému prostrediu.
Zamestnanci sú zasa radi, že pracujú pre firmu, na ktorú sú hrdí a ktorá si cení ich prácu
(www.standard-lbg.org, Fórum dárcu, 2009).
Ide o aktivity, ktoré môžu byť definované, ako uvádza nezisková organizácia CSR Europe
so a sídlom v Bruseli, ktorá za svoje úlohy a ciele pokladá:
• propagovať koncept Corporate Social Responsibiliy a etiky podnikania;
• prehlbovať dialóg medzi businessem, investormi, európskymi vládami, sociálnymi
skupinami a občianskou spoločnosťou;
• stať sa nezávislou autoritou vo veciach Corporate Social Responsibility;
• ponúkať legislatívne zmeny uľahčujúce implementáciu princípov Corporate Social
Responsibility;
•

vzdelávať expertov pre oblasť Corporate Social Responsibility (Business Leaders Forum,
2009-01-07).

CSR Europe v rámci svojich kampaní sa snaží vysvetľovať, aký konkrétny prínos môže pre
business implementácia princípu CSR mať. Okrem zjavných efektov ako zníženie rizika
spotrebiteľských bojkotov či zlepšenie kreditu spoločnosti v očiach verejnosti boli CSR
Europe definované i nasledujúce prínosy:
• dlhodobá udržateľnosť - pre firmu i spoločnosť (posilňovanie sociálnej kohézie), zvýšenie
hodnoty značky;
• zníženie nákladov na rizikový a krízový management spoločnosti;
• zlepšenie motivácie vlastných zamestnancov - byť pyšný na spoločnosť kde pracujú,
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• atraktivita firmy pre nových prípadne potencionálnych zamestnancov;
• výrazné zlepšenie vzťahu so štátom - zlepšenie šance na zvýšenie štátnych zakázok, väčší
morálny kredit a tiež vplyv pri rozhodovaní o otázkach dotýkajúcich sa záujmu businessu;
• zlepšenie vzťahu s okolitou komunitou - nie nezmieriteľní nepriatelia, ale partneri;
• v neposlednom rade tiež vlastný dobrý pocit a dobré svedomie (Report on European CSR
excellence, 2002).

Čo teda potrebuje firma k tomu aby zamestnanci stavali firemnú katedrálu a nechodili iba
zarábať peniaze? Predovšetkým musí mať jasnú víziu podniku a dokázať pre ňu nadchnúť
ľudí a vysvetliť im, akú úlohu pri jej dosahovaní hrajú oni sami a ich konkrétna práca. Čím
viac ľudí sa dokáže stotožniť s cieľmi firmy, tým je väčšia šanca, že do svojej práce dajú
srdce a pomôžu dosiahnuť ich ciele. Zamestnanci musia mať informácie o aktivitách podniku
a jasnú predstavu o tom, kam smeruje. Nejde iba o obchodné ciele, ale práve v kontexte CSR
vedieť aké projekty, programy firma podporuje, čo sponzoruje. To všetko vytvára pocit
spolupatričnosti a hrdosti na to, že zamestnanec je toho súčasťou (Horáková, Stejskalová,
Škapková, 2000, s. 139). Veľmi dôležitým pri prijímaní spoločensky zodpovedného prístupu
vo firme je osvojenie si určitých etických hodnôt. Príklady viacerých firiem, ktoré prijali tzv.
etický kódex, dokazujú, že aj štruktúrovaný a premyslený prístup k tomuto problému je
možný, a navyše sa v konečnom dôsledku aj vypláca. Častým argumentom zodpovedného
podnikania je tvrdenie, že aktivity sú účelové , smerujú ako vhodné Public Relation alebo
inak povedané „styk s verejnosťou“ .Ako uvádza Dagmar Šťastná, že v tomto koncepte
celkom dobre funguje Public Relation. ,,Marketing, verejná reklama do určitej miery to je, ale
z mojej skúsenosti to robia firmy, lebo buď si to naozaj žiadali zamestnanci, alebo bolo treba
niečo spraviť pre životné prostredie, alebo prišli do styku s neziskovými organizáciami, ktoré
nutne potrebovali pomôcť, aby oni mohli ďalej pomáhať tým, ktorí to potrebujú. Veď každý sa
stretáva s rôznymi ľuďmi a rôznymi problémami a tak isto prichádzajú s požiadavkou na
svojho zamestnávateľa pomôcť k týmto problémom. PR je bonus, ale ak firma pomáha
a pokiaľ firma urobí niečo dobré a pomáha, to nie priamo tej firme, nie je od veci to aj
spomenúť“. (Je spoločenská zodpovednosť firiem len pre PR ?, 2009) Všeobecne PR
dobrovoľníckej

činnosti

chápeme

ako

dlhodobý

proces

komunikácie

s blízkym

i vzdialenejším okolím organizácie, teda kontakt so spoluobčanmi v bezprostrednom okolí
i kontakt so širšou verejnosťou prostredníctvom médií a ďalších komunikačných prostriedkov
ako napr. internet, letáky a vývesky (Tošner, Sozanská, 2002, s. 57). V hre Oscara Wilda
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Obraz Doriana Graye je veta, ktorú by si mali zarámovať firemný komunikátory: ,,Na svete
je iba jedna vec horšia než to, keď a o vás rozpráva, a to, keď sa o vás nevraví“ . Teda úloha
public relation je riadiť proces komunikácie tak, aby sa o ich firme písalo či vravelo
v neskreslených súvislostiach a tak často, aby si získala dôveru všetkých potrebných
cieľových a záujmových skupín (Horáková, Stejskalová, Škapková, 2000, s. 156).
Ako sme si povedali, že SZP (Corporate Social Responsibility – CSR) je koncept riadenia,
ktorí si postupne získava väčšiu dôležitosť, širšiu akceptáciu a uplatnenie v každodennej praxi
čoraz väčšieho počtu firiem a podnikov. SZP sleduje spoločenské a environmentálne aktivity
začleniť do podnikateľských aktivít a ako pritom zohľadňovať rôzne vo vzťahu k firme
zainteresované subjekty (stakeholders) a ich záujmy (Ako sú jednotlivci…,Green Paper,
2001). Inými slovami spoločenská zodpovednosť podnikania je o chápaní firmy a jej aktivít
ako integrálnej súčasti celej spoločnosti a jej života. Tento koncept sa snaží zdôrazňovať, že
podniky by sa nemali zaujímať iba o vlastnú ziskovosť a ekonomickú efektívnosť, ale že by
svoj záujem a zodpovednosť mali rozšíriť aj o dopady na životné prostredie a okolitú
spoločnosť. Tieto tri priority (ekonomická efektívnosť, environmentálna zodpovednosť
a spoločenská angažovanosť v komunite) sú zachytené v tzv. trojitom vyjadrovaní výsledkov
hospodárenia - triple bottom lines o ktorom si viac povieme v nasledujúcom oddiele (Bussard,
Markuš, Olejárová., 2007, s. 6). Elementy, ktoré ovplyvňujú a z ktorých pozostáva SZP, sa
dajú ilustratívne znázorniť na nasledujúcej schéme:
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(BAKER,

M,

Corporate

Social

Responsibility

.

What

does

it

mean?,

2009,

http://www.mallenbaker.net/csr/CSRfiles/definition.html.)

V konečnom dôsledku tak zodpovedné správanie prináša firme okrem väčšej lojality ich
zamestnancov tiež posilnenie hodnoty značky, dobrú povesť ako aj dobré vzťahy v rámci
regiónu ako aj potenciál preriešenie krízových situácií (www.standard-lbg.org, Fórum dárcú,
2009).
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3.1

Trendy a nástroje riadenia spoločenskej zodpovednosti firiem
Organizácia ako jeden z prvkov pospolitosti, ktorá zahrňuje štáty a celý svet, je v

najbližšej societe po organizačnej a inštitucionálnej stránke ,,občanom“. Má občiansku
povinnosť ku komunite. Schopnosť organizácie pracovať bude závisieť na stavu komunity.
Schopnosť zaujať spoluobčanov v akejkoľvek oblasti života je silne ovplyvňované
podmienkami danej komunity. Podľa mienky väčšiny korporácií najväčší prínos z pôsobenia
PR je v priestore v ktorom organizácia pôsobí. Posilňuje sa tým vlastná schopnosť
organizácie rozvíjať sa, pracovať a samozrejme priaznivo ovplyvňovať miestnu verejnosť
(Lesly, 1995, s. 51).
Súčasným trendom v CSR je zamerať svoje aktivity na tieto tri oblasti spoločenskej
zodpovednosti:
-

ekonomická zodpovednosť – úsilie o dlhodobú prosperitu podnikania v regiónoch
pôsobnosti firiem, čo sa pozitívne premieta do rozvoja zamestnancov.

-

environmentálna zodpovednosť - ktorá predstavuje ochranu a udržateľnosť kvality
životného prostredia pre občiansku verejnosť a s tým súvisiace racionálne čerpanie a tiež
obnovenie zdrojov v regióne.

-

sociálna zodpovednosť- súvisí s aktivitami zvyšujúcimi kvalitu života ľudí v regióne, s ich
kultúrnym a športovým vyžitím ako aj dodržiavanie ľudských práv, kde chýba príslušný
legislatívny rámec, uplatňovanie princípu rovných príležitostí, podpora dobrovoľnosti,
filantropie atď (Rolný, Lacina, 2008, s. 70).
Tieto tri oblasti predstavujú uvedený tzv. Tripple - bottom – line business, trojicu pre

základ podnikania. Znamená, že firma sa orientuje nielen na ekonomický rast, ale i na
environmentálne a sociálne aspekty svojej činnosti. Táto myšlienka hovorí, že celkové
správanie firmy by malo byť merané na základe kombinovaného prispenia k ekonomickej
prosperite, environmentálnej kvalite a spoločenského kapitálu (Napříč spoločenskou
odpovědností firem, 2005, s. 120). V ekonómii sa v rámci stratégie CSR v tomto zmysle
odrážajú spomenuté fenomény ako Fair Trade, Social Responsibile Investment (SRI), Cause
related Marketing, Matching Fund, Corporate Pphilantropy, Corporate Volunteering (Rolný,
Lacina, 2008, s. 70). Princíp trojakej zodpovednosti v rámci CSR firma pri svojej činnosti
dobrovoľne začleňuje sociálne, environmentálne hľadiská do všetkých svojich aktivít - od
návrhu výrobku až po rokovanie so zainteresovanými stranami. Táto ,,trojaká zodpovednosť“
presadzuje myšlienku, že celkové správanie firmy by malo byť merané na základe
kombinovaného prispievania k ekonomickej prosperite, ďalej k environmentálnej kvalite a k
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zdokonaľovaniu spoločenského kapitálu. Tento prístup vyjadruje posun pohľadu firiem na
vlastnú spoločenskú úlohu s cieľom maximalizovať zisk k širšiemu pohľadu. Firma nepôsobí
izolovane od okolitého sveta, ale je jeho priamou súčasťou, tiež hodnotenie firmy jej okolím a
podoba tohto okolia ovplyvňuje komerčnú úspešnosť firmy (in: Trnková, 2004, s. 60) Tieto tri
piliere korešpondujú s princípom trojakej zodpovednosti podnikov - niektorí autori nazývajú
tento prístup ,, prístup ,, 3 Pé “ , alebo:
• Profit - zisk / ekonomická oblasť konceptu SZF;
• Profit - ľudia / sociálna oblasť konceptu;
• Planet - planéta / environmentálna oblasť konceptu (Novotná, Nový, Musil, 2006, s. 102).
Tri piliere spoločenskej zodpovednosti organizácií

Ekonomická rovina CSR
Princíp dobrého riadenia,
etický kódex
Odmietnutie korupcie

Environmentálna rovina CSR
Ekologická výroba, produkty a
služby (štandardy EMAS a ISO
14000)
Ochrana prírodných zdrojov

Transparentnosť

Investície do ekologických
technológií

Ochrana duševného
vlastníctva

Ekologická firemná kultúra
(recyklácie, úspory energie, atď)

Vzťahy s investormi
Dodávateľskoodberateľské vzťahy
Vzťahy so zákazníkmi
Kvalita a bezpečnosť
podniku

Sociálna rovina CSR
Firemná filantropia
Firemné dobrovoľníctvo
Zamestnanecká politika
zdravie a bezpečnosť
zamestnancov,
vzdelávanie,
rekvalifikácie
Zamestnávanie
minoritných a
ohrozených skupín
obyvateľstva
Rovnosť žien a mužov
Odmietnutie detskej
práce
Ľudské práva

(Novotná, Nový, Musil, 2006, s. 103)

Piliere spoločenskej zodpovednosti poukazujú len na to, že ak firmy k snahe vytvárať zisk
pridajú aj záujem o celkové fungovanie spoločnosti a životné prostredie, prinesú úžitok nielen
sebe, ale aj spoločnosti. Obhajcovia spoločensky zodpovedného podnikania tvrdia, že „byť
dobrý je dobré z finančných dôvodov“, že zveľaďovanie spoločnosti a životného prostredia
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prinesie firmám prostredníctvom zvýšenej reputácie a produktivity zamestnancov finančný
zisk (www.zodpovednepodnikanie.sk, Prečo podnikať zodpovedne, 2009).

3.1.1 Kategórie nástrojov merania CSR
Novým prostriedkom na to, aby firma podala dôveryhodné informácie o svojom
zodpovednom správaní sa, je meranie a následné reportovanie, ktoré je v zahraničí
považované za nevyhnutnú časť zodpovedného správania firiem. Podľa Michala Bunčáka
z Nadácie Pontis sa nástroje merania a ohodnotenia SZP dajú rozdeliť do štyroch základných
kategórií (Bussard et al., 2005, Spoločensky zodpovedné podnikanie, s. 81):
1. Všeobecné princípy a kódexy správania, ktoré by sa mali dodržiavať. Sú to princípy,
ktoré obsahujú všeobecne akceptované pravidlá a metódy pre zodpovedne podnikajúce
firmy. Neobsahujú povinnosť podrobiť firmu externému auditu, ktorý by vyhodnocoval jej
SZP, ani nevyžadujú aby firma o takýchto aktivitách reportovala.
2. Systémy manažmentu a certifikácie. Sú to predpisy, ktoré upravujú riadenie procesov vo
firme tak, aby spĺňali vopred stanovený štandard. V prípade, že firma takéto štandardy
dodržiava, získava oficiálny certifikát.
3. Indexy, ktoré využívajú agentúry zaoberajúce sa SZP. Predstavujú sadu kritérií
definovaných tak, aby sa z nich dal vytvoriť porovnávací index. Na základe tohto indexu
si potom niektoré investičné fondy vyberajú spoločensky zodpovedné firmy, do ktorých
následne investujú.
4. Pravidlá prípravy správ zodpovedne podnikajúcich firiem. Sú to pravidlá postupov,
ktoré by firmy mali dodržiavať pri príprave výročných správ. Tento druh nástrojov nemá
ambíciu definovať substantívne environmentálne a sociálne ciele pre firmy, ale poskytuje
všeobecné pravidlá ako správne a objektívne vyhodnocovať výkonnosť firmy a ako
komunikovať so stakeholdermi.
Iniciatívy CSR sa líšia v závislosti na oblastiach a problémoch, ktorými sa zaoberajú
kľúčové oblasti, môžu zahrnovať praktiky spravodlivého obchodu, spravodlivé a rovnoprávne
zamestnávanie, práva zamestnancov, ľudské práva ,,dozor" nad životným prostredím a pod.
Pokiaľ si firma určí relevantné oblasti, ktoré chce sledovať, prechádza k nastaveniu kritérií a
spôsobu merania - tzv. Key Performance Indicators (KPIs). Všeobecne platí, že jednotlivé
indikátory by mali byť čo najjednoznačnejšie a hlavne relevantné. Sledovanie jednotlivých
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oblastí by potom malo byť dlhodobé pre získanie komplexného obrazu a tiež pre možnosť
porovnania s konkurenciou.
Dôležitou súčasťou spoločensky zodpovedného správania sa organizácie je meranie a
vyhodnocovanie týchto aktivít. Ide o metodiku ktorá umožňuje porovnávanie výsledkov ich
špecifické náklady, dlhodobý a krátkodobý účinok konkrétnych investícií firmy do verejne
prospešných projektov. Ďalej sleduje vplyvy tejto investície na komerčné aktivity firiem.
Všetky výstupy sa využívajú k reportom o spoločenskej

angažovanosti alebo sú časťou

výročných správ a iných PR materiálov. Metodika pre spresnenie sleduje napr.: vecné
a finančné dary, služby, čas, mzdy, prevádzkujúce náklady spojené s účasťou zamestnancov
a umožňujú vypočítať celkové čiastky, ktoré firma investuje na verejnoprospešné projekty.
Asi najdôležitejším meraním sa dosahuje dôsledok filantropických aktivít firmy pre
spoločnosť (Napříč spoločenskou odpovědností firem, 2005, s. 43)
Prebieha v dvoch typoch:
•

Prvý sa sústreďuje na meranie výkonu v oblasti spoločenskej zodpovednosti.

•

Druhé sleduje meranie prínosu spoločensky zodpovedného správania sa pre organizáciu.

Meranie výkonu má jasný cieľ snaha prezentovať správanie organizácie na
verejnosti...napr. meranie vynaložených darov na verejnoprospešné ciele. Naproti tomu
meranie prínosu sleduje, ako organizácia z nového správania profituje. Podobné merania
prevádza nezisková organizácia Fórum darcov, kde vyhodnocuje náklady na darcovstvo,
posudzuje spoločenskú investíciu daru, dlhodobú angažovanosť (Novotná et al, 2008, s. 106)
Metodika štandard zodpovedná firma (meranie účinku firemnej filantropie a corporate
community investment). Štandard zodpovedná firma je komplexný a štandardizovaný
medzinárodný systém merania a benchmarkingu firemnej filantropie a corporate community
investment. Lepšie povedané definuje náklady vynaložené na verejné projekty a meranie
dlhodobých a krátkodobých účinkov konkrétnej podpory (www.standard-lbg.org, Fórum
dárcú, 2008, 26.06.2009). Pre spresnenie metodika vystupuje pod skratkou SOF. V literatúre
vystupuje pod anglickým ekvivalentom (LBG)
London Benchmarking Group. Umožňuje presne definovať náklady vynaložené na darcovské
aktivity a stanoviť účinok ich dopadu. Metodika je štandardizovaná a rovnako následne
porovnáva výsledky s inými firmami aktívnymi v oblasti firemnej filantropie a firemnej
zodpovednosti.

54

3.1.2 Princípy nástrojov CSR
Ako sme uviedli jeden z významných nástrojov ako prezentovať informácie pre verejnosť
sú výročné správy, ktoré slúžia k transparentnosti, že všetky aktivity smerujú k zdraviu
občanov, ako aj demonštrovať svoje snahy o šetrný prístup k prírode (Rolný, Lacina, 2008, s.
71). Práve organizácie, ktoré pristúpili ku konceptu CSR rešpektujú princípy PR, t.j.:
•

princíp transparentnosti;

•

princíp spolupráce so zainteresovanými osobami;

•

princíp auditovania;

•

princíp úplnosti informácií;

•

princíp relevantnosti informácií;

•

princíp kontextu trvale udržateľného rozvoja;

•

princíp spoľahlivosti;

•

princíp neutrality;

•

princíp porovnateľnosti;

•

princíp zrozumiteľnosti a

•

princíp pravidelného zverejňovania (Novotná et al, 2008, s. 107.)
V roku 2003 bolo len 44% spoločností, ktoré vydávali výročné správy. Pod tlakom

verejnej mienky dnes skoro každá firma, ktorá vydáva výročné správy, sa musí alebo mala by
dotknúť témy CSR aktívnym spôsobom (Rolný, Lacina, 2008, s. 71). Najčastejšie firmy
reportujú v ročných cykloch. Neznamená to však, že správy sú kvalitnejšie. Často sa môže
stať, že správa, ktorá je vydávaná v dvoj či trojročných periódach, je kvalitnejšie spracovaná a
obsahuje väčšie množstvo porovnateľných údajov. Ak je správa spracovávaná za dlhšie
časové obdobie, je ľahšie pozorovať trendy a zmeny v organizácii. Pri väčších firmách ale
môže veľké množstvo údajov a dát z takejto publikácie urobiť knihu hrubšiu ako telefónny
zoznam (www.zodpovednepodnikanie.sk, Reportovanie, 2009). Rport neslúži len pre
komunitu ich partnerov, ale je aj vhodnou spätnou väzbou, kde vhodná analýza jej pomôže
k ďalšiemu smerovanie programu spoločenskej zodpovednosti. V súčasnej dobe je
celosvetovým trendom reportovať čo najširšie informácie o činnosti firmy, pretože tým firma
výrazne získava na dôveryhodnosti a transparentnosti (www.standard-lbg.org, Fórum dárcú,
2008, ).
Vhodné je externé overenie obsahu reportu o spoločenskej zodpovednosti – tzv.
potvrdenie pravdivosti, výrok externého odborníka. Medzi medzinárodné uznávané štandardy
výročných správ patrí iniciatíva Global Reporting Initiative (GRI), ktorá definovala 49
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sociálnych, 12 ekonomických a 35 environmentálnych základných indikátorov (tzv. core
indicators) výkonnosti firiem (viz stránky http://www.globalreporting.org) Indikátory slúžia
na meranie kvantitatívnych a kvalitatívnych údajov (Novotná et al., 2008, s. 107). Schopnosť
predložiť vierohodné dáta sa pre firmy stáva otázkou cti a demonštrácie efektívneho
manažmentu. Za posledné roky sa celosvetovo zrodilo množstvo štandardov a techník na
meranie a reportovanie spoločenskej zodpovednosti (Napříč spoločenskou odpovědností
firem, 2005). Tu je vhodné spomenúť, že sami investori vypracovávajú vlastné kritéria
evaluácie firiem, ktoré sú postavené na ekonomických, environmentálnych a sociálnych
základoch. Globálnym nástrojom je napr. Dow Jones Suistainble Index. Tento index je
schopný preukázať, že zodpovedné firmy svojím finančným výkonom predstihujú firmy
nezodpovedné (Napříč spoločenskou odpovědností firem, 2005, s. 32). Smernice Global
Reporting Initiative je najpoužívanejším nástrojom na písanie správ o zodpovednom
podnikaní, ktoré prinášajú najkomplexnejší a najväčší počet indikátorov. Ich najväčšou
výhodou je to, že boli vytvorené v spolupráci s rôznorodými firmami a ich stakeholdermi,
čiže odzrkadľujú celú škálu názorov a postojov na reportovanie. Okrem profilu firmy
obsahuje aj manažérsky prístup ku každej reportovanej oblasti aj 79 indikátorov, ktoré sú
rozdelené na 47 hlavných a 32 doplňujúcich. Pre jednotlivé sektory ekonomiky boli
pripravené aj doplňujúce indikátory – kde napríklad o automobilový priemysel, finančný
sektor, logistiku a dopravu, ťažobný priemysel, cestovný ruch, telekomunikácie a verejné
agentúry. (www.zodpovednepodnikanie.sk, Reportovanie, 2009).

3.2

Aktívna verejná politika v oblasti CSR

V osemdesiatych rokoch sa preniesol záujem od všeobecného teoretizovania o
spoločenskej zodpovednosti na empirický výskum zodpovedného podnikania organizácií. Z
osemdesiatych rokov pochádza definícia T. M. Jonesa, ktorá sa zameriavala na stakeholderov:
„Spoločenská zodpovednosť podnikania je pojmom vyjadrujúcim záväzky firiem voči všetkým
skupinám, z ktorých sa skladá spoločnosť, a nielen voči ich akcionárom. Dva aspekty tejto
definície sú pritom veľmi dôležité. Po prvé, záväzky si treba osvojiť dobrovoľne; správanie
ovplyvnené donucovacou silou zákona alebo dohodou s odbormi dobrovoľným nie je. Po
druhé, platnosť záväzkov je všeobecná, prekračuje tradičnú povinnosť voči akcionárom, a
vzťahuje sa aj na ostatné sociálne skupiny, akými sú spotrebitelia, zamestnanci, dodávatelia a
susediace komuní “. (www.zodpovednepodnikanie.sk, Definícia, 2009) Ako bolo v predošlom
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texte spomenuté o prejavoch spoločenskej zodpovednosti môžeme hovoriť v troch rovinách –
ekonomickej, sociálnej a environmentálnej. Pre oblasť verejnej politiky má každá rovina pole
tém ku ktorým je vhodné vytvárať efektívne podmienky.
- Ekonomickou rovinou sa rozumejú opatrenia prijaté na odmietnutie korupcie, podporu
transparentnosti, implementáciu princípov dobrého riadenia, posilnenie ochrany duševného
vlastníctva, skvalitnenie a zvýšenie bezpečnosti produktov a služieb, utuženie vzťahov
s investormi či zákazníkmi.
- V sociálnej rovine môžeme vidieť všetky filantropické aktivity a firemné dobrovoľníctvo,
darovanie času a know-how neziskovým organizáciám, ale aj skvalitnenie zamestnaneckej
politiky, podporovanie zdravia a bezpečnosti zamestnancov, rozširovanie možnosti ich
vzdelávania a rekvalifikácia, zamestnávanie občanov z menšinových alebo znevýhodnených
skupín, garantovanie rovnosti príležitosti mužov a žien, ale aj jednoznačne odmietnutie
detskej práce.
- V tretej oblasti- environmentálnej - nájdeme aktivity, ktorými firmy zavádzajú ekologickú
výrobu, investujú do technológií, venujú sa ochrane prírodných zdrojov alebo sa snažia
o povzbudenie ekologickej firemnej kultúry (Nadácia pontis, 2006). Veľmi dôležitým
zlomom bol rok 2002, keď Nadácia PANET pod vedením autorov Eduarda Marčeka
a Marianny Dluhej vypracovala Strategicko-akčný plán podpory a rozvoja Spoločenskej
zodpovednosti podnikania, korporatívnej filantropie a medzisektorovej spolupráce na
Slovensku v rokoch 2002-2004. V úvode tohto plánu sa píše: „Fungovanie neziskových
organizácii na Slovensku je poznačené častou neprofesionalitou a neskúsenosťami vedúcich
pracovníkov s ich riadením a zabezpečovaním trvalo udržateľných zdrojov, najmä v situácii,
keď zahraniční donori z tohto teritória odchádzajú“.
Častý amaterizmus sa prejavuje najmä v nedostatočnom uplatňovaní manažérskych
a marketingových postupov v riadení a v utváraní vzťahov s verejnosťou (či už donorskou,
podnikateľskou alebo klientskou), ďalej neskúsenosťami s finančným a projektovým
manažmentom, spoliehaním sa na jeden zdroj (zahraničné nadácie) financovania a slabej
diverzifikácii zdrojov a rizík. Možno konštatovať, že absencia trhového myslenia a minimálne
znalosti a odhodlanie so samofinancovania vlastných operácii, rovnako ako nedôvera,
predsudky a neschopnosť strategickej a vzájomne výhodnej spolupráce s inými sektormi,
hlavne podnikateľským, je bežným javom (Marček, Dluha, 2002). V apríli 2004 bolo založené
združenie Business Leaders Forum, ktoré iniciovalo 11 firiem (dnes je týchto firiem 17),
ktoré sa zaviazalo byť lídrami v presadzovaní princípov SZP na Slovensku.
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3.2.1 Prijatie konceptu CSR
Niektorí kritici označujú koncept spoločenskej zodpovednosti organizácie za PR aktivity,
prostredníctvom ktorých sa snažia firmy v skutočnosti zakrývať svoje zlé správanie, či za
rafinovanejšiu formu marketingu (Novotná et al, 2008, s. 102). Iná argumentácia tvrdí, že
CSR je niečo, čo firma robí nad zákonom stanovené predpisy, pretože si myslí, že firmy
musia dodržiavať zákony a predpisy profesných organizácií, ktoré stanovujú predpisy
(www.ta3.com, Spoločenská zodpovednosť firiem, 2007). CSR je niečo, čo firma robí nad
rámec svojich povinností pre dobro komunity, spoločnosti, ľudí, ktorí prichádzajú s ňou do
styku (www.ta3.com, Je spoločenská zodpovednosť firiem len pre PR?, 2009-31-03).
,,Marketing nie je prioritou, reputácia je dôležitá, ale dôležitejší význam, pre kor.. biznis, či
dennodenne aktivity... Spoločnosť robí strategické plány a v týchto plánoch sú plánované
aktivity..napr. zníženie emisií, ktoré sú obsiahnuté v CSR “. (www.ta3.com, Spoločenská
zodpovednosť firiem, 2007) Literatúra uvádza, že vzťahy s médiami tvoria najdôležitejšiu
časť

vzťahov

s verejnosťou.

Ale

existovať

však

môžu

samostatne.

Základnou

a neodmysliteľnou podmienkou je aktivita. Ak je organizácia aktívna, nachádza pri prameni
s určitými informáciami – a práve možnosť poskytnúť tieto informácie, myšlienky médiám
a cez verejnosť ju robí dôležitou. Neraz práve médiá prispeli k úspechu dobrej myšlienky,
ochrane ľudských práv alebo odhalenie škandálov (Pružinská, Čítanka pre...1998, s. 89).
Významným motorom spoločenskej zodpovednosti firiem sa v posledných rokoch stali tiež
investori, ktorí pre svoje investície hľadajú záruky stability a zhodnotenia prostredníctvom
svojich investícií podporiť určité hodnoty. Paralelne sa tak zrodila nová oblasť zodpovedného
investovania (Socially Responsible Investment - SRI). SRI predstavuje také investičné
rozhodovanie , v ktorom sú posudzované kombinovane finančné, sociálne a environmentálne
(Napříč spoločenskou odpovědností firem, 2005, s. 32).
Uvedieme si oblasti, v ktorých dnes panuje zhoda pre zodpovedné správanie sa.:
•

firemná reputácia – ochrana a budovanie reputácie, zvyšovanie hodnoty značky

•

odlíšenie od konkurencie – konkurenčná výhoda;

•

posilnenie firemnej kultúry;

•

zlepšenie vzťahu s okolím (stakeholdermi) – tvorba zázemia pre dlhodobé fungovanie
firmy v mieste ich pôsobenia (licence to operate);

•

prilákanie a udržanie kvalitných zamestnancov;

•

zníženie nákladov na risk management – zlepšenie predvídanie rizík, schopnosť vyhnúť sa
rizikovým faktorom;
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•

väčšia príťažlivosť pre investorov;

•

posilnenie lojality zákazníkov;

•

príležitosti pre inovácie, učenie sa, kontinuálne zlepšovanie firmy;

•

priame úspory spojené s ekologickou praxou;

•

priame úspory plynúce z kvalitnejšieho manažmentu.

Na tento výklad priamo úmerne smeruje zistenie zo štúdie výskumu PWC World
Economic Forum z roku 2003 v ktorom 79% z tisíc svetových výkonných riaditeľov uviedlo,
že ,,spoločenská zodpovednosť je pre profitabilitu firmy nezbytnosťou“ (Napříč spoločenskou
odpovědností firem, 2005, s. 33).

3.2.2 Informovanie a záujem verejnosti o problematiku CSR
Na začiatku 70 rokov boli v Spojených štátoch publikované závery výskumu o postoji
verejnosti k činnosti podnikov. Viac než ²/3 respondentov vyjadrilo súhlas s výrokom, že
podniky majú morálnu povinnosť napomáhať spoločnosti k jej rastu. Podnik, ktorí naplňuje
iba svoje povinnosti vyplývajúce zo zákona, nemôže byť považovaný za spoločensky
zodpovedný (in: Carrol, 1999, s. 199). Carrol tvrdil, že práve sám koncept sa stane bežnou
súčasťou podnikateľskej sféry. Začiatok nového tisícročia prinesie podľa neho rozvoj
metodológie spojený s meraním a vyhodnocovaním aktivít podniku, ktoré budú relevantné v
rámci SZF. Teoretik Carrol obhajoval význam spoločenskej zodpovednosti podnikov takto:
,,Priemyselná spoločnosť čelí vážnym ľudským a spoločenským problémom spôsobených
predovšetkým vznikom veľkých korporácií a manažéri musia riadiť aktivity podniku takým
spôsobom, aby dané problémy vyriešili alebo ich aspoň zmiernili"(Kašparová, 2008,).
Myšlienky a princípy SZP sa na Slovensko začali prinášať v deväťdesiatych rokoch 20.
storočia spolu s príchodom nadnárodných korporácií. Môžeme konštatovať, že princípy SZP
sa v slovenských firmách začínajú implementovať v čoraz väčšej miere, hoci ich deklarovanie
je ešte stále doménou veľkých firiem. SZP sa na Slovensku, v Česku prejavuje vo všetkých
formách, ktoré sa od seba líšia v intenzite. Prieskum, ktorý zrealizovala Nadácia Pontis v
spolupráci s agentúrou FOCUS, hovorí, že každý tretí obyvateľ Slovenska vie, čo je to
spoločenská zodpovednosť firiem (SZF). Vyplýva to z prieskumu verejnej mienky, ktorý
v roku 2006 uskutočnila Nadácia Pontis spolu s BLF prostredníctvom agentúry FOCUS
prieskum zameraný na spoznávanie základných parametrov znalosti SZP medzi obyvateľmi
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Slovenska. Zber dát prebehol v dňoch od 6. do 12. septembra 2006 prostredníctvom siete
vyškolených anketárov agentúry FOCUS na reprezentatívnej vzorke 1036 obyvateľov SR vo
veku od 18 rokov. Z hlavných záverov prieskumu vyberám (BUSINESS LEADERS FORUM,
2006):
•

So SZP sa stretli dve pätiny respondentov (40%). Dodatočné zistenia poukázali na fakt, že
mnohí respondenti rozpoznávajú tento pojem intuitívne, z čoho vyplýva, že v skutočnosti
je počet respondentov, ktorí sa so SZP stretli, nižší.

•

Idea SZP je príliš abstraktná a v každodennom živote sa o ňu respondenti nezaujímajú.

•

Pri hodnotení toho, či firma je alebo nie je spoločensky zodpovedná, respondenti
vyjadrujú pochybnosti nad tým, či niektorú z nich môžu takto označiť. Argumentujú
pritom, že o firmách nemajú dostatok informácii.

•

Najdôležitejšou oblasťou vo vnímaní verejnosti je zamestnanecká politika firmy v jej
najširšom slova zmysle (vzdelávanie, sociálny program, benefity). Vzťah k životnému
prostrediu a filantropia sú najviditeľnejšie znaky, na základe ktorých sa respondenti
rozhodujú o tom, či firma je alebo nie je spoločensky zodpovedná.

•

Medzi respondentmi prevláda jednoznačný záujem o informácie z oblasti SZP, pričom
nejde ani o samotný obsah správ, ako primárne o možnosť prístupu k nim.

•

V diskusii o komunikácii SZP výrazne zarezonovala otázka dôveryhodnosti správ
o zodpovednosti firiem na Slovensku a informácií z tejto oblasti všeobecne. Menej
dôveryhodné sa javili informácie zverejnené v celonárodných médiách. Na druhej strane
informácie zverejnené v lokálnych, užšie zameraných komunikačných kanáloch, by mali
osloviť a presvedčiť predstaviteľov rôznych cieľových skupín.

•

Reklama sa považuje za prirodzenú súčasť SZP aktivít.
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Uvedený graf zobrazuje najdôležitejšie aktivity spoločensky zodpovedných
firiem vnímajúc obyvateľmi SR.

(Zdroj: Nadácia Pontis, FOCUS)

Podľa vyjadrenia Michele Bologna na otázku ako ľudia vnímajú CSR, uviedol. ,,...prvá
skupina chápe v podstate to, že firma dodržiava zákony, nepodporuje korupčné správanie a
bojuje proti týmto javom. Z hľadiska CSR si myslí, že to nie úplne presné. Druhá skupina si
predstavuje len filantropiu. Filantropia síce patrí do CSR aktivít, ale nie je to tiež celkom
úplné. Aj filantropia je len jedna z častí. Informovanie verejnosti by malo mať znaky ľudí čo
participujú a komunikácia má byť v duchu transparentnosti, objektívna, otvorená a
vysvetľovať a obhajovať to čo robíme...aby to čo robíme bolo viditeľné a aby to bola
výkladná skriňa“. (www.ta3.com, Spoločenská zodpovednosť firiem, 2007)
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3.3

Vnímanie spoločenskej zodpovednosti na Slovensku, v Českej
republike a vo svete

V druhej polovici deväťdesiatych rokov, keď sa slovenská a česká spoločnosť ako aj
ekonomika otvorila svetu kedy začal proces integrácie do európskych a severoatlantických
štruktúr do vtedajšieho Československo začali vo veľkej miere prúdiť zahraničné investície.
Zahraniční investori priniesli v rámci obchodnej politiky tiež princípy spoločensky
zodpovedného podnikania.
Na Slovensku, v Čechách je pojem SZP známy spravidla väčším firmám so zahraničnou
účasťou. Pre širšiu verejnosť a slovenské podniky zostáva naďalej neznámy, čo však
neznamená, že tieto nekonajú zodpovedne. V oboch krajinách sú totiž princípy sociálnej
angažovanosti hlboko zakorenené, ibaže niektoré firmy podporujúce dobročinnosť
a komunitné projekty nemajú tieto svoje politiky pod hlavičkou SZP.
Na Slovensku a v Čechách je občianska spoločnosť jedna z najaktívnejších v Európe,
existuje tu veľký počet nadácií, MVO a občianskych združení, a práve preto SZP podporujú
hlavne tieto organizácie. Finančná pomoc západných krajín súkromným a verejným MVO
napomáha pri rozvíjaní životaschopnej občianskej spoločnosti vo federálnom Československu
už od roku 1989. V roku 2003 sa však v legislatívne udiali zmeny, ktoré mali na toto
financovania mimoriadny dopad. Na základe novelizácie Zákona o dani z príjmu (561/2001)
mohli slovenskí daňoví poplatníci venovať neziskovým organizáciám 1% z dane z príjmu.
Neskôr parlament schválil zvýšenie na 2%. Na Slovensku sa chápanie SZP často obmedzuje
na filantropiu a charitu, čo vyplýva z dlhšieho poznania konceptu filantropie, že je menej
komplexná a rôznorodá, čo uľahčuje jej chápanie a implementáciu. Avšak málo firiem
deklarujúcich princípy SZP naozaj robí aktivity, ktoré spadajú pod SZP v jeho najširšom
ponímaní.
Spoločenská zodpovednosť firiem je slovné spojenie, ktoré sa začalo už aj na Slovensku
čoraz viac skloňovať. Osobne si myslím, že v Čechách je pojem viac známy ako aj celý
koncept a zároveň stratégia CSR. Niektoré firmy si naozaj uvedomujú, že podpora aktivít pre
verejnosť je dôležitý nielen pre pozitívne vnímanie samotných spoločností (www.ta3.com, Je
spoločenská zodpovednosť firiem len pre PR?, 2009). Od firmy, ktorá sa angažuje vo verejne
prospešných projektoch alebo je spoločensky zodpovedná, sa očakáva, že preukáže v akej
miere sa angažuje, aká je jej podpora prospešná a aký efekt má táto angažovanosť na jej
pôsobenie na jej zamestnancov a na podporné alebo podporované oblasti a skupiny.
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Ako uvádza Šťastná , že mnohé firmy sa venujú CSR. Dovolí si povedať, že každá firma
začala s filantropiou, a ani si neuvedomovala, že robí CSR. Spolupracujú s neziskovými
organizáciami a pomáhajú im s organizáciami, ktoré pracujú s marginalizovanými skupinami
ľudí spoločenstva Koncept spoločenskej zodpovednosti už nie je výsada len nadnárodných
spoločností, ktoré CSR priniesli do Čiech a na Slovensko. Je pravda, že tieto firmy túto
problematiku vniesli vplyvom svojich centier alebo materských spoločností zo zahraničia
(www.ta3.com, Je spoločenská zodpovednosť firiem len pre PR?, 2009).
V našich podmienkach je štát so silne zakorenenou kontinentálnou tradíciou v písanom
práve. V našom kontexte to okrem iného znamená nevyhnutne klásť dôraz na formu
organizácie a jej právnu inštitucionalizáciu. Zákonné normy požadujú aby sa akákoľvek
nezisková organizácia ,,vtesnala“ do zákonom stanovených organizačných foriem. Jedna
z týchto významných organizácií v Českej republike Fórum darcov od roku 2004 oceňuje
firmy, ktoré sa venujú firemnému darcovstvu a poskytujú prostriedky na verejnoprospešné
účely. Firmy sa môžu prihlásiť do niekoľkých kategórií. Tento rebríček nesnaží sa len
oceňovať firmy, ale snaží sa upozorniť verejnosť, že firemná filantropia sa stáva bežnou
súčasťou podnikateľskej činnosti (www.standard-lbg.org, Fórum dárcú, 26.06.2009).
Okrem organizácií, ktoré sa nachádzajú v oblasti tretieho sektora, pomenúva neziskové
organizácie ako daňovníkov, ktorí nie sú založení alebo zriadení na podnikanie. V zásade
činnosť týchto organizácií a príjmy z nej plynúce nie sú automaticky oslobodené od dane.
Vzťahuje sa na ne samostatná právna norma (Pružinská, Čítanka pre..., 1998, s. 185). Pre
organizácie, respektíve firmy a podniky nie sú pre túto oblasť v našom priestore okrem
sponzoringu daňové úľavy. V tejto súvislosti Šťastná uvádza, že firmy ak chcú robiť
CSR, nech to robia na dobrovoľnej báze. Uvedomiť si, že štát nemôže byť všade. Ak chceme
byť dobrými občanmi, tak si musíme ako firmy všímať svoje okolie a musíme pomáhať
svojmu okoliu, aby sme sa mali dobre nielen my, ale aj ostatní a nemôžme očakávať len od
štátu, že nám v tom pomôže (www.ta3.com, Je spoločenská zodpovednosť firiem len pre PR?,
2009). David Rockefeller, bývalý predseda predstavenstva Chase Manhatan Bank tvrdí, že
,,podniky sa musia podieľať na rozvoji blahobytu spoločnosti, v ktorej pôsobia, pokiaľ samy
chcú rozkvitať“ (Horáková, Stejskalová, Škapková, 2000, s. 96). Zodpovedný prístup voči
okoliu a životnému prostrediu sa stal jedným z ôsmich kritérií, podľa ktorých časopis Fortune
každoročne zostavuje rebríček najperspektívnejších svetových firiem. Taktiež Svetová banka
už vyhlásila, že koncept ,,podniku ako zodpovedného občana“ sa bude po celom svete rýchle
rozširovať (Horáková, Stejskalová, Škapková. 2000, s. 98). V apríli roku 1997 americký
prezident Bill Clinton na Summite dobrovoľníctva vo Philadelphii hovoril o tom, ako vidí
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zmysel občianstva v dnešnej Amerike? ,,byť dobrým občanom znamená dodržiavať zákon,
chodiť do práce alebo do školy, platiť dane a slúžiť vo svojej komunite, a tým pomôcť urobiť
z nej lepšie miesto pre život.“ Deväťdesiatri miliónov Američanov každoročne venuje 20
miliárd hodín službe. Pre ,,dobrého občana“ platí, že by mal dobrovoľne prispievať k rozvoju
komunity, ,,pre dobrú firmu“ sa dnes čoraz viac stáva vysvedčením solídnosti prispievať na
rozvoj tretieho sektora. Firma Disney venuje chudobným a problémovým deťom milión
dobrovoľníckych hodín. Timberland zaplatí 40 hodín ročne každému svojmu zamestnancovi
za dobrovoľnícku prácu. Coca-Cola poskytuje peniaze dobrovoľníkom ktorí pracujú ako
tútori (Pružinská, Čítanka pre...1998, s. 177). Dánsko zaujalo inú stratégiu pre aktivity CSR.
Právnou formou pre veľké organizácie ktorých je v krajine asi 1000, je povinnosťou vytvárať
a podporovať tieto aktivity (www.ta3.com, Je spoločenská zodpovednosť firiem len pre PR?,
2009)

3.3.1 Spoločenská zodpovednosť firiem v ekonomickej kríze
Svoj názor pre oblasť zodpovedného podnikania a aktivít s ním spojených zhodnotil
v čase krízy Ignacio Jaquotot., ktorý tvrdí, že aj súčasná kríza nám ukázala, aká dôležitá je
transparentnosť napríklad aj vo finančnom systéme. Ak by sme mali určiť, kedy je potrebné
zaviesť zodpovednosť ako kľúčovú stratégiu firmy, ten čas práve nastal. Počas krízy, kedy je
dôvera zákazníkov, akcionárov, investorov a zamestnancov firiem na nižšej úrovni ako
obyčajne, posilňovanie týchto programov sa celkovo na trhu hodnotí pozitívne. Zároveň sa
môže stať faktorom, ktorý firmy odlíši a umožní im vyjsť z krízy silnejšie. Takto posilnené
firmy budú mať kvalitný systém riadenia, uznanie verejnosti, transparentný systém
obstarávania a pod. Z uvedeného vyplýva, že kríza bude mať pravdepodobne nepriaznivý
vplyv na charitu a sponzorstvo. Avšak zodpovedné podnikanie, ktoré firmy chápu ako
obozretný prístup k biznisu a trvalo udržateľnú firemnú kultúru, môže kríza iba posilniť
(www.zodpovedné podnikanie.sk, Ignacioi Jacquotot, 2008). Šťastná si osobne myslí, ,,že sa
ukáže nielen to, ktoré firmy myslia CSR vážne, nielen kvôli peniazom, ale bude aj vidieť ako
klesnú rozpočty na tieto aktivity - ako napr. dôsledkom krízy starostlivosť o zamestnancov a
ako firma bude situáciu riešiť” (www.ta3.com, Je spoločenská zodpovednosť firiem len pre
PR?, 2009).
Prieskum firmy IBM na dopady krízy zistil, že 60 % opýtaných tvrdí, že napriek
ekonomickej kríze, je zodpovednosť v podnikaní pre nich dôležitejšia, ako bola pred
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rokom. Čo sa týka ochrany životného prostredia, takmer všetky firmy zbierajú dáta o svojich
emisiách CO2, avšak len 19 % na báze kratšej ako jeden týždeň. 30% spoločností požaduje
dáta o emisiách CO2, odpade a spotrebe vody od svojich dodávateľov. IBM ďalej hovorí, že
firmy sú pod čoraz väčším tlakom zo strany zákazníkov, vlády, investorov a zamestnancov.
Požadujú, aby sa firmy správali zodpovednejšie, ale aby udržiavali výdavky na minime.
Avšak IBM tvrdí, že firmy, ktoré sa naozaj venujú zodpovednosti v podnikaní, majú značnú
výhodu

v

obsadzovaní

nových

trhov

a

zvyšujú

svoju

efektivitu

v

podnikaní

(www.zodpovednépodnikanie.sk, Prieskumy, 2008). „Firmy, ktoré sme zaradili do
prieskumu, chápu, že integrácia princípov zodpovedného podnikania do ich biznis stratégií je
nevyhnutná pre ich rast a výkonnosť,“ hovorí James Velasquez,.
Štandard komunitné investovanie je medzinárodne uznávaná a používaná metodika na
meranie firemného darcovstva a komunitného investovania, ktorú v roku 2006 na Slovensku
pilotne uviedla Nadácia Pontis. Ide o komplexnú metodiku, ktorá firmám umožňuje
zhromaždiť údaje z celej firmy, vyhodnotiť rôzne formy podpory, definovať, koľko firma
investuje a prečo, ale aj zmerať, čo sa dosiahlo. Ambíciou projektu je predovšetkým
poskytnúť firmám prehľad o efektivite ich darcovstva. Implementácia metodiky prináša firme
konkrétne benefity a pomáha jej v rozhodovaní, akým smerom by sa mala uberať jej
darcovská stratégia. Práve v období ekonomickej krízy používaná metodika registruje
niektoré

zaujímavé

výsledky

(BLF,

2009). Firmy

očakávajú

od

štátu

lepšie

podmienky...respektíve zo strany štátu požadujú daňové úľavy. Sú firmy, ktoré poskytujú
finančné dary a okrem svojich výrobkov poskytujú často IT techniku, prípadne svoje služby
poskytujú

zadarmo.

Významne

vzrastá

ochota

dobrovoľníctva

schopnosti

firiem

a zamestnancov. A práve aj v čase krízy vidíme, ako firmy myslia vážne s CSR aktivitami
a vynaloženými peniazmi (www.ta3.com, Je spoločenská zodpovednosť firiem len pre PR?,
2009). Podľa Verheugena je táto problematika zložitejšia aj o etické správanie a etické
štandardy. „Finančná kríza odhalila neočakávaný stupeň sebeckosti a „pažravosti“, ktorá
medzi nami panuje“. Podľa neho sa to nedá zmeniť legislatívne, ale len tak, že sa vytvorí
prostredie, kde sa takéto správanie nebude tolerovať, ale trestať. Komisár Günter Verheugen
tvrdí, že spoločenská zodpovednosť firiem je kľúčom k obnove dôvery verejnosti v podnikanie
v čase krízy. „predkladá nutnosť novej éry zodpovednosti“ . (Verheugen, 2009)
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ZÁVER
Predložená práca obsahovo poskytuje teoretický exkurz do oblasti teórií a definícií a
objasňuje význam spoločenskej zodpovednosti firiem. Po prezentovaní rôznych názorov na
pojem SZP môžeme konštatovať, že spoločensky zodpovedné podnikanie je nepretržitá snaha
firmy prispievať k trvalej udržateľnosti implementovaním takých praktík, ktoré zohľadňujú
ekonomický, spoločenský a ekologický dopad na stakeholderov pri súčasnom dobrovoľnom
zapracovaní

týchto

princípov

do

každodenného

života

podniku.

Pri

rozoberaní

medzinárodného aspektu a čoraz väčšej angažovanosti medzinárodných a národných
organizácií vo fenoméne spoločenskej zodpovednosti, sme sa dozvedeli, že tlak na podniky
správať sa zodpovedne narastá. Už to nie je otázka prestíže, ale myšlienka konať dobro sa
stáva dôležitou súčasťou stratégií firiem. Dokazujú to mnohé prezentované názory na prínosy
implementácie zodpovedného správania sa, ako sú posilnenie firemnej kultúry, zvýšenie
ziskovosti, vnímanie podniku komunitou a spoločnosťou, zvýšený záujem investorov
a mnohé iné. Pre túto oblasť je však nutné, hlavne v našich zemepisných šírkach zmapovanie
fungovania ziskového a neziskového sektora, kde sa otvárajú možnosti podpory ziskového
sektora, ktorá vedie k existencii neziskového sektora a jeho fungovanie s väčšou finančnou
nezávislosťou. Spolupráca, ktorá začína napríklad na báze sponzoringu môže prerásť v
skutočné hodnotné partnerstvo, zahrňujúc výmenu skúseností a učenie sa jeden od druhého.
Nutnou podmienkou sú však vzťahy dôvery medzi oboma partnermi a veľká miera
profesionality, kde sú jasne vymedzené očakávania oboch strán a spôsoby ich naplnenia.
Spolupráca ziskového a neziskového sektora svojím charakterom spadá do širokého konceptu
Corporate Social Responsibility (CSR), kde CSR je celosvetovo rastúci trend a hlavne v
krajinách, ktoré sa s týmto trendom stretávajú za posledných 20 rokov a snahou integrácie do
západoeurópskych štruktúr ho nebude možné prehliadnuť. Preto má zmysel, ako túto politiku
realizovať.
Dobrovoľníctvo, teda inak povedané filantropia sa čoraz viac dostáva do popredia
a nachádza si vo firemných štruktúrach pochopenie, že ochota darovať časť zo zisku je
opätovaná viacerými pozitívnymi reakciami. Mať vypracovanú dôkladnú stratégiu firemného
darcovstva, znamená profiláciu filantropických aktivít smerom od jednoduchého darcovstva k
investícii do spoločnosti. Firemné dobrovoľníctvo ako súčasť filantropie nadobúda na
význame a hlavne vo veľkých firmách sú to sami zamestnanci, ktorí podnecujú a iniciujú
v podniku prvky spoločenskej zodpovednosti. Možností, ako sa zapojiť do všeobecného
prospechu, je mnoho a vývoj vo svete poukazuje na rast počtu dobrovoľných združení firiem,
ktoré podporujú a chcú podporovať presadzovanie princípov dobrovoľníctva do praxe.
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Hlavne v anglofónnych krajinách sa spoločensky zodpovedné podnikanie považuje za
neoddeliteľnú súčasť stratégií nadnárodných korporácií. U nás z osobnej skúsenosti našich
firiem žiaľ musím zhodnotiť, že firmy a firemné dobrovoľníctvo nevyvíjajú také aktivity,
ktoré by mali okrem tzv. nutných sponzorských darov nádych úprimnej filantropie. Ako
príklad uvediem podporu ochotníckeho divadla v našom regióne. Sama žiadateľka mala
problém sa dostať k vedeniu firmy a pri prezentovaný požiadavky sa vyskytli rôzne druhy
výhovoriek. Tu dochádzame k záverom, že rozhodujúcu úlohu v rozvoji a šírení povedomia o
spoločenskej zodpovednosti majú spolu s firmami aj mimovládne organizácie, nadácie, ktoré
majú legislatívne úkony pre lepšie fungovanie na úrovni podpory zo strany ziskového sektora.
A tým napomáhať k fungovaniu iných združení či spolkov. Tieto by mali trvať na
pravidelnom dialógu s podnikmi a pomáhať im identifikovať partnerov v projektoch
smerujúcich k verejnoprospešným záujmom. V našich podmienkach menovite medzi
obyvateľmi Slovenska sa pojem spoločenská zodpovednosť spája s veľkými firmami so
zahraničnou účasťou a najdôležitejšou spoločensky zodpovednou aktivitou podľa obyvateľov
je starostlivosť o zamestnancov. Treba však dodať, že povedomie o spoločenskej
zodpovednosti v slovenských a trúfnem si povedať aj českých firmách je relatívne nízke.
Samozrejme vynímajúc veľké mestá. Často sa obmedzuje iba na filantropiu a charitu a firmy
často chápu túto aktivitu ako PR. Meranie a reportovanie spoločenskej zodpovednosti firmy je
v základoch. Síce vo svete sa vyvíjajú čoraz sofistikovanejšie a efektívnejšie metódy, ktoré
spoľahlivo ohodnotia úroveň implementovaných prvkov v podniku. Tieto indexy sú
východiskom pre investorov, ktoré si firmy nevyberajú už len podľa ukazovateľov ziskovosti,
ale aj podľa toho, ako sa venujú sociálnym a environmentálnym témam.
Cieľom tejto diplomovej práce bolo poukázať na možnosti, ktoré podmieňujú partnerstvo
ziskového a neziskového sektora v koncepte spoločenskej zodpovednosti firiem. I keď sa
môže zdať, že sa jedná o dve rozdielne sféry, zámery a potreby ich predstaviteľov môžu
evidentne smerovať iným smerom. Menším, ale riešiacim a dobre nastaveným je problém
nepripravenosti Českej

a Slovenskej republiky na podobné aktivity. Vhodnú a

implementačnú inšpiráciu ako aj know-how treba hľadať v krajinách Európskej únie.
Ak chce firma fungovať v podmienkach trvalo udržateľného rozvoja je pre ňu nevyhnutné
zapracovať do svojej stratégie princípy spoločenskej zodpovednosti. Musí si uvedomiť svoju
zodpovednosť voči všetkým zainteresovaným subjektom, t.j. voči akcionárom, investorom,
zamestnancom, zákazníkom, dodávateľom, komunitám, životnému prostrediu a záujmovým
organizáciám.
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Myšlienky spoločenskej zodpovednosti sa však u každého neasociujú len s pozitívnymi
názormi. Mnoho kritikov apeluje na firmy, aby záväzok dobrovoľnosti bol skutočne
záväzkom a nielen prostriedkom na zlepšovanie imidžu. Aby firmy pozitívne prispievali do
spoločnosti naozaj preto, že to tak myslia. Veľmi dôležité je v kontexte CSR informovanosť
obyvateľov, ale hlavne pochopiť, že podnik nie je len výrobný zdroj. A tí, ktorí sú
predstavitelia podnikovej stratégie a nosnými riadiacimi činiteľmi by mali byť v harmónii
ako s cieľmi podniku, tak aj s aktivitami mimo podnikový priestor. Chápať aktivity ako
potrebné, ale zároveň nenútené. Tu vystupuje etika podnikania a etika jedinca v pochopení
okolitého diania. Potrebný termín, ktorý si prepožičiame z práce je ,,dobrý občan“, pod
ktorým nevidíme podnik, firmu, len ako ziskový zdroj prímov pre jej zamestnancov a
vytváranie určitých aktivít v oblasti spoločenskej zodpovednosti firiem, ale poukázať chcem
práve na jeden dôležitý fakt. Že podnik nie len materiálny zdroj, ale je hlavne občan, ktorý
žije v danom priestore a správa sa k okolitému prostrediu humánne. Tak ako funguje rodina
voči svojmu okoliu, kde vytvára podmienky pre svojich najbližších, či kultivuje okolie tak
chápem aj podnik, firmu, či organizáciu. Chcem povedať, že robiť rozdiely medzi podnikom a
rodinou nemusí byť pre prospešné aktivity rozhodujúce. Je mnoho ľudí, ktorí pomáhajú iným
nezištne a nepotrebujú ani PR ani mediálnu slávu. Tak si myslím, že podniky by skutočne
mali viac vyvíjať aktivity, tvoriť podmienky ku zlepšovanie spoločenského blaha. A nielen v
lokalite v ktorej sa nachádzajú, ale pomôcť tam, kde je pomoc nutná. Začlenenie podniku do
kolobehu v priestore a dať mu označenie občan. Ale občan, ktorý má svoje práva, ale zároveň
má aj svoje povinnosti. Všetci tvoríme celok nevynímajúc podniky. Jeden tvorí väčšie iný
menšie hodnoty ale je určité, že každý tvoríme hodnoty. Niekto má pre tvorbu lepšie
podmienky iný celkom nie, ale ak sú možnosti je vhodné vyhľadať ich a mať snahu o zmenu.
Napríklad nadácie, ktoré majú možnosti, vedia sa orientovať v problematike a podniky majú
zasa svoje možnosti. A ak sa tieto dve oblasti spoja môžu vytvárať skutočné pevný celok
s hodnotami, ktoré budú prospešné nielen v tom čase, ale ich výsledok sa možno dostaví za
desaťročie. Takže si myslím, že praktická rovina spoločensky zodpovedného podnikania, či
správania má skutočne do budúcna vysoké spoločenské, ale aj morálne opodstatnenie. Verím,
že ľudia, ktorí budú reprezentovať podniky a podnikovú kultúru sa postavia k vnímaniu
termín podnik otvorene a nebudú si vytvárať asociácie, že podnik je niečo ,,iné“, nedostupné
a ma svoje interné skryté fungovanie a jeho vytvorenie je v prvom rade zisk a to čo bude nad
rámec bude bonus. Dať v tomto kontexte termínu podnik termín občan.
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Príloha č. A: Zoznam skratiek

BLF

Business Leaders Forum

BitC

Podnikanie v komunite (Business in the Community)

CSR

Corporate Social Responsibility

EÚ

Európska únia

EBEN

Europen Business Ethics Network

EMAS

Environmentálneho manažérstva a audito (Eco-management and Audit
Scheme)

FD

Firemné dobrovoľníctvo

FF

Firemná filantropia

GC

iniciatíva OSN Global Compact

GRI

Globálna reportovacia iniciatíva (Global Reporting Initiative)

ISO

Medzinárodná organizácia pre normalizáciu (International Organization for
Standardization)

MVO

Mimovládne organizácie

OECD

Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (Organisation for Economic
Cooperation and Development)

OSN

Organizácia spojených národov

PR

Vzťahy s verejnosťou (Public Relations)

SMEs

Malá a stredné podniky (Small and Medium Enterprises)

SRI

Spoločensky zodpovedné investovanie (Socially Responsible Investing)

SZP

Spoločensky zodpovedné podnikanie

WG

Pracovné skupiny (Working groups)

HDP

Hrubý domáci produkt
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Príloha č. B: Historický vývoj konceptov SZP

Zdroj: BUSSARD, A. - MARKUŠ, M. - BUNČÁK, M. - MARČEK, E. – MAZURKIEWICZ, P.: Spoločensky zodpovedné
podnikanie. Prehľad základných princípov a príkladov, Nadácia Integra, 2005, s. 113. [online] [Cit. 21.09.2007] Dostupné z
http://www.panet.sk/sk/frameset1.htm
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PRÍLOHA C: Definícia spoločenskej zodpovednosti podľa českého Fóra
donorov

Zdroj: http://www.partnerstva.sk/buxus/docs/FD_FF_Definicia.pdf
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Príloha D: Aktivity CSR Europe

Zdroj: http://www.csreurope.org/data/images/csre_circle_full_csi_in_red_for_web_activities.jpg . [online] [Cit.
09.04.2009]
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Evidenční list knižnice
Diplomové/bakalárske práce
si požičiavam iba prezenčne!
UŽÍVATEĽ
Potvrdzujem svojím podpisom, že pokiaľ túto diplomovú prácu
Kubovic, M.: Spoločenská zodpovednosť firiem
využijem vo svojom texte, uvediem ju v zozname literatúry a budem ju riadne citovať ako
ktorýkoľvek iný prameň.

Meno užívateľa,
bydlisko

Katedra
(pracovisko)

Názov textu,
v ktorom bude
práca využitá
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