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Příloha č. 1: Působení skupiny ČEZ v energetice dle teritoria 

 

Zdroj: Interní materiály ČEZ energetické služby, s.r.o. 
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Příloha č. 2: Organizační struktura 

 

Zdroj: Interní materiály ČEZ energetické služby, s.r.o. 
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Příloha č. 3: Kodex etického chování ČEZ, a.s. 

 

ČEZ, a. s. 

KODEX ETICKÉHO CHOVÁNÍ 

 

Článek 1 

Účel Kodexu 

 

Účelem tohoto Kodexu etického chování (dále jen „Kodex“) je zabránit potenciálním 

protiprávním či nečestným praktikám, ke kterým by mohlo případně docházet při řízení 

společnosti ČEZ, a. s. (dále jen „společnost ČEZ“), a prohloubit a podpořit uplatnění 

všeobecně uznávaných standardů tzv. corporate governance při řízení společnosti ČEZ.  

 

Článek 2 

Právní povaha Kodexu 

 

Tento Kodex je vnitřním předpisem společnosti ČEZ a nemá povahu obecně závazného 

právního předpisu. Pravidla obsažená v tomto Kodexu opakují či doplňují pravidla obsažená 

v jiných vnitřních předpisech společnosti ČEZ, jakož i pravidla obsažená v právních 

předpisech České republiky, zejména v zákonu č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů. 

 

Článek 3 

Dotčené osoby 

 

Tento Kodex se vztahuje na osoby, které vykonávají funkci generálního ředitele společnosti 

ČEZ, funkci výkonného ředitele pro finance a správu či funkci ředitele sekce účetnictví, jakož 

i na osoby, které, byť na přechodnou dobu či byť jen v omezeném rozsahu, plní úkoly výše 

uvedených osob (všechny tyto osoby dále jen „Dotčené osoby“). Článek 5 je závazný pro 

všechny zaměstnance společnosti ČEZ. 
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Článek 4 

Základní pravidla etického chování 

 

Dotčené osoby jsou povinny dodržovat následující všeobecně uznávaná pravidla etického 

chování při výkonu svých funkcí a při řízení společnosti ČEZ: 

 

Čestné jednání.  Dotčené osoby jsou při výkonu své funkce u společnosti ČEZ povinny jednat 

čestně a eticky. 

 

Konflikt zájmů.  Dotčené osoby jsou povinny vyvarovat se jakýchkoli konfliktů zájmů 

plynoucích z jejich pracovních či osobních vztahů, a to jak konfliktů skutečných, tak i 

konfliktů, které se pouze jeví jako konflikty skutečné. Dotčená osoba by se neměla účastnit 

rozhodování ve věci, ve které tato Dotčená osoba má konflikt zájmů plynoucí z jejích 

pracovních či osobních vztahů, a pokud se takového rozhodování účastní, musí Dotčená 

osoba existenci svého konfliktu zájmů sdělit ostatním spolurozhodujícím osobám. Jakékoli 

konflikty zájmů musí být řešeny etickým způsobem a v souladu s příslušnými právními 

předpisy. 

 

Náležitá účetní dokumentace.  Dotčené osoby jsou povinny dbát při výkonu své funkce o 

přesnou a včasnou dokumentaci všech účetních případů, a to v souladu s vnitřními předpisy i 

právními předpisy vztahujícími se na vedení účetní dokumentace společnosti ČEZ. 

 

Plnění informačních povinností.  Dotčené osoby jsou při výkonu své funkce povinny dbát o 

náležité plnění všech informačních povinností společnosti ČEZ, tak aby docházelo k úplnému, 

správnému, přesnému, včasnému a srozumitelnému uveřejnění všech relevantních informací 

ve zprávách a dokumentech, které společnost ČEZ podává příslušným úřadům a burzám 

(např. české Komisi pro cenné papíry, americké Komisi pro cenné papíry a burzy, Burze 

cenných papírů v Praze) či které jinak poskytuje veřejnosti. 

 

Odborná péče.  Dotčené osoby jsou povinny při spravování záležitostí společnosti ČEZ jednat 

s péčí řádného hospodáře a činit veškerá rozhodnutí v dobré víře a s plnou znalostí všech 

relevantních okolností.  Při rozhodování o záležitostech společnosti ČEZ nesmí Dotčené 

osoby upřednostňovat své vlastní zájmy nad zájmy společnosti ČEZ. 
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Péče o majetek společnosti ČEZ.  Dotčené osoby jsou povinny při výkonu své funkce dbát o 

náležité zacházení s veškerým majetkem a jinými hodnotami, které náleží společnosti ČEZ. 

 

Soulad s právním předpisy.  Dotčené osoby jsou povinny při výkonu své funkce jednat 

v souladu se všemi zákony, ostatními právními předpisy i jinými normami, které se vztahují 

na jejich činnost. 

 

Prosazování pravidel etického chování.  Dotčené osoby jsou povinny svým jednáním 

v souladu s tímto Kodexem být příkladem jiným zaměstnancům společnosti ČEZ a 

podporovat jednání v souladu s tímto Kodexem i ze strany těchto jiných zaměstnanců 

společnosti ČEZ. 

 

Článek 5 

Dohled nad dodržováním Kodexu 

 

Jakékoli podezření z porušení tohoto Kodexu musí být bezodkladně oznámeno předsedovi 

dozorčí rady společnosti ČEZ. Předseda dozorčí rady (či osoba jím pověřená) záležitost 

posoudí, a je-li podezření z porušení Kodexu opodstatněné, připraví věc k projednání na 

zasedání dozorčí rady. Dozorčí rada rozhodne v dané záležitosti na svém nejbližším zasedání 

a přijme opatření, která považuje za vhodná (např. napomenutí, oznámení jinému orgánu 

společnosti ČEZ, či jiné opatření, které je v souladu s právními předpisy). Projednáním a 

rozhodnutím určité záležitosti může dozorčí rada pověřit svého předsedu. 

 

Předseda dozorčí rady (či osoba jím pověřená) vedou dokumentaci jednotlivých případů 

porušení Kodexu, jakož i dokumentaci vztahující se k případům, kdy porušení Kodexu bylo 

prominuto (výslovně či implicitně). 

 

Článek 6 

Uveřejnění Kodexu 

 

Tento Kodex bude uveřejněn na internetových stránkách společnosti ČEZ. Jakékoli změny 

tohoto Kodexu budou uveřejněny obdobným způsobem. 
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Článek 7 

Schválení a změny Kodexu 

 

Tento Kodex byl schválen rozhodnutím představenstva společnosti ČEZ a může být měněn 

pouze novým rozhodnutím představenstva společnosti ČEZ. 

 

 

Schváleno představenstvem společnosti ČEZ, a. s. 

Dne 17. května, 2004 

 

 

Zdroj: Interní materiály skupiny ČEZ 
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Příloha č. 4: „Etický kodex do kapsy“ 

 

 

 

Zdroj: Vytvořeno autorkou 

"Etický 
kodex do 
kapsy"  

Integrita 

Objektivita 

Důvěrnost 

Kompetentnost 
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Příloha č. 5:  Start/ Stop/ Continue pracovní list  

 

 

Stop 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zapište jednu nebo dvě věci, které děláte, ale nefungují. (Měl/a bych je přestat dělat.) 

 

Start 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapište jednu nebo dvě věci, které byste chtěl/a začít dělat. 

 

Continue 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zapište jednu nebo dvě věci, které děláte a chtěl/a byste v nich pokračovat. 

 

Zdroj:  Vytvořeno autorkou 
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Příloha č. 6:  Spokojenost se systémem hodnocení zaměstnanců 

 

Spokojenost se systémem hodnocení zaměstnanců. 

Vážená paní, vážený pane,  

dovolte, abych Vás požádala o vyplnění následujícího dotazníku.  

Tento dotazník je anonymní a jeho výsledky by měly sloužit jako podklad pro zjištění 

spokojenosti zaměstnanců s hodnotícím systémem organizace.   

Výsledky tohoto průzkumu budou k dispozici na oddělení Personalistika a mzdy.  

Vámi vybranou odpověď označte, popřípadě vypište slovně, bude-li to po Vás požadováno. 

Pokud budete moci vyplnit více než jednu odpověď, bude to u dané otázky zmíněno. 

Předem Vám děkuji za spolupráci. 

 

1. Zpětná vazba mé práce je mi poskytována dostatečně často: 

určitě ano spíše ano spíše ne určitě ne 

2. Zpětná vazba je pro mne důležitá: 

určitě ano spíše ano spíše ne určitě ne 

3. Zpětná vazba nadřízeného je pro mne dostatečně jasná a konkrétní: 

určitě ano spíše ano spíše ne určitě ne 

4. Pokud je zpětná vazba nadřízeného kritická, vnímám tuto kritiku jako objektivní: 

určitě ano spíše ano spíše ne určitě ne 

5. Pokud jste označil/a možnost spíše ne, nebo určitě ne uveďte, prosím, proč: 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….. 
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6. Velmi dobře znám kritéria, dle kterých je má osoba v práci hodnocena: 

určitě ano spíše ano spíše ne určitě ne 

7. Kritéria pro hodnocení mé práce jsou nastavena spravedlivě: 

určitě ano spíše ano spíše ne určitě ne 

8. Pokud jste označil/a možnost spíše ne, nebo určitě ne uveďte, prosím, proč: 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

9. Nadřízený/á se mnou otevřeně hovoří o mých silných i slabých stránkách: 

určitě ano spíše ano spíše ne určitě ne 

10. Každoroční hodnocení mé práce je pro mne impulsem k eventuální změně mého 

způsobu práce: 

určitě ano spíše ano spíše ne určitě ne 

11. Na mé práci mne nejvíc motivuje: 

o peněžní ohodnocení  

o možný kariérní postup   

o pracovní benefity  

o možnost se neustále vzdělávat 

12. Dobře znám souvislosti mezi hodnocením mé práce a výší odměny, která plyne z 

tohoto hodnocení: 

určitě ano spíše ano spíše ne určitě ne 

13. Domnívám se, že management společnosti by mohl něco udělat pro vyšší motivaci 

zaměstnanců: 

určitě ano spíše ano spíše ne určitě ne 
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14. Pokud jste označil/a možnost určitě ano, nebo spíše ano uveďte, prosím, proč: 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

Identifikační otázky    

15. Pohlaví: 

Žena  muž  

16. Váš věk:   

18-25 let 26-35 let 36-45 let 46-55 let 56 a více let 

17. Dosažené vzdělání:  

Základní Střední s výučním listem Střední s maturitou Vysokoškolské 

18. V organizaci pracuji: 

1 rok 2-3 roky 4-5 let  od jejího založení v roce 2007 

19. Pracuji na oddělení: 

…………………………………………………………………………………………… 

  

Zdroj: Vytvořeno autorkou 

 

 


