
Seznam Příloh 

 

Příloha č. 1. – Dotazník  

Dobrý den, 

jsem studenem Vysoké školy báňské, fakulty ekonomické a tento anonymní dotazník 

bude využit při mé bakalářské práci. Je zaměřen na problémové otázky v podnikatelské etice. 

Vyplnění dotazníků není časově náročné, cca 10 min. 

Důležitým faktorem při vyplňování je pravdivé uvedení skutečností, na něž jste tázání, 

bez jakýchkoli „porad“ např. s kolegy. 

Děkuji za Váš čas a ochotu, Karel Klocek.  

 

 

1.  Co si představujete pod pojmem etika? Vyberte jednu z uvedených možností: 

 Souhrn pravidel, podle kterých by se měl člověk chovat 

 Nauka o morálce 

 Pojem nelze přesně definovat  

 Nevím  

2.  Myslíte, že je nutné etiku a její zásady implementovat do podnikání? 

 Ano, určitě  

 Ne vždy je to nutné 

 Ne, etika a podnikání nemají nic společného 

 Nevím 

 



3.  Definujte prosím vlastními slovy, co si představujete pod pojmem etický kodex? 

      

 

4.  Existuje ve Vaší firmě etický kodex? 

 Ano 

 Ne 

 Nevím 

 

5.  Pokud ano, setkali jste se s tímto etickým kodexem? 

 Ano 

 Ne 

 

6.  Myslíte, že je etický kodex ve Vaší firmě nutný? 

 Ano 

 Spíše ano 

 Spíše ne 

 Ne 

 

7.  Nachází se na Vašem pracovišti manuál, upravující chování prodejce zájezdu 

k zákazníkům? 

 Ano 

 Ne 

 



8.  Pokud ne, přivítaly byste takovýto manuál? 

 Ano 

 Spíše ano 

 Spíše ne 

 Ne 

 

9. Vyskytují se ze strany zákazníků stížnosti, reklamace, či jiné problémy, jež musíte řešit 

nad rámec obvyklého poskytnutí služby? 

 Ano, často (3 x týdně) 

 Ano, občas (1 x týdně) 

 Ano, zřídka (1 x měsíc) 

 Ne, nevyskytují se žádné problémy 

 

10.  Z níže uvedených organizací zaškrtněte prosím ty, které znáte: 

 Asociace cestovních kanceláří České republiky-ACK ČR 

 Asociace cestovních kanceláří a agentur-AČCK 

 Světová organizace cestovního ruchu (UNWTO) 

 

11. Je společnost, v níž pracujete, členem některé z výše uvedených asociací? 

 Ano 

 Ne 

 Nevím 

 



12. Podílí se Vaše firma na dobročinných akcích, neziskových projektech či jiných 

společensky přínosných aktivitách? 

 Ano. Uveďte prosím alespoň jeden příklad:      

 Ne 

 Nevím 

 

13.  Ohodnoťte prosím vzestupně, uvedené prohřešky podle závažnosti. 1=nejméně závažný 

přestupek, 4=nejvíce závažný přestupek. 

1 Zpronevěra peněz  

1 Nedodržení pracovní doby 

1 Nevhodné chování k zákazníkovi 

1 Alkohol na pracovišti 

 

14. Vyskytl se někdy na Vašem pracovišti některý z výše zmíněných, či jiných prohřešků? 

 Ano 

 Ne 

 Nevzpomínám si 

 

15. Jakým způsobem, by se dle Vašeho názoru, řešilo případné neetické jednání 

zaměstnance? 

 Výpovědí  

 Odebráním pravomocí 

 Domluvou 

 Žádným  



 Jiným způsobem. Uveďte:       

 

16. Pokud byste zaregistrovali neetické chování kolegů, upozorníte na to své nadřízené? 

 Ano 

 Podle závažnosti prohřešku  

 Spíše ne  

 Ne 

 

17. Uveďte pohlaví: 

 Muž  

 Žena 

 

18. Do jaké věkové kategorie patříte? 

 18-30  44-56  

 31-43  57 a více  

 

19. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání? 

 Základní 

 Středoškolské bez maturity 

 Středoškolské s maturitou 

 Vysokoškolské 

 

 



Děkuji za Váš čas a přeji hodně pracovních a osobních úspěchů v budoucnu.  

 

Příloha č. 2  

Etický kodex AČCKA 

ETICKÝ KODEX  

 

Přijetím za člena nebo pokračováním v členství v AČCKA člen souhlasí s dodržováním tohoto 

Etického kodexu. Porušení kteréhokoliv pravidla Etického kodexu může být důvodem pro 

disciplinární řízení vedené prezidiem AČCKA, při kterém může být žádáno vysvětlení či 

náprava a rozhodováno o sankcích – napomenutí nebo vyloučení z řad členů AČCKA.  

  

1. Člen ctí zákony, jiné předpisy či normy, které upravují chování a jednání subjektů 

působících v cestovním ruchu, a vykonává svoji činnost erudovaně a čestně, v souladu 

s dobrými mravy, stanovami AČCKA a tímto Etickým kodexem. Člen nespolupracuje 

s institucemi a podnikatelskými subjekty, jejichž činnost je v rozporu s právním řádem 

České republiky a dobrými mravy.    

2. Člen se vědomě neúčastní žádných protiprávních aktivit, neobchází zákony a jiné 

předpisy a nejedná v rozporu s dobrými mravy a pravidly hospodářské soutěže. V 

zájmu ochrany trhu před neseriózními obchodními partnery a jinými podnikateli si 

budou členové poskytovat vzájemné a pravdivé informace o negativním působení 

těchto subjektů.   

3. Člen se nesmí vědomě podílet na lživé nebo klamavé inzerci nebo vědomě pronést 

lživá, zavádějící nebo klamavá vyjádření či tvrzení, vztahující se k cestovnímu ruchu 

jako oboru podnikání nebo k profesionální kvalifikaci či schopnosti vlastní nebo 

ostatních kolegů.  

4. Člen spolupracuje s ostatními cestovními kancelářemi a agenturami a dalšími subjekty 

podnikajícími v cestovním ruchu, pokud je to v zájmu klienta. Veškerá jeho činnost 

směřuje k trvalému posilování důvěryhodnosti a dobré pověsti cestovních kanceláří a 

agentur. Při takové spolupráci úmyslně nepoškodí klienta ani partnera, respektuje 



zásady zdvořilosti a kolegiality. Klient musí být pravdivě informován o skutečném 

poskytovateli služeb v cestovním ruchu.   

5. Člen svým jednáním nepoškodí oprávněné zájmy a práva klienta. Mezi svými klienty 

nečiní rozdílů z důvodů rasových, náboženských, národnostních, politických či jim 

podobných. 

6. člen je povinen řádně plnit své finanční závazky vůči klientům, dodavatelům služeb, 

touroperátorům nebo provizním prodejcům. 

7. spolupráce touroperátora a prodejce se řídí vzájemným respektováním práv a 

povinností obou stran a uzavřenými obchodními smlouvami, které nemohou být 

měněny jednostranně.   

8. člen nesmí přímo, svým jménem ani prostřednictvím třetích osob oslovovat klienty, 

které mu zprostředkoval jeho provizní prodejce, a nabízet jim svoje služby. Pokud 

takto postupuje, pak pouze se souhlasem svých provizních prodejců.  

9. člen se nesnaží získat nečestným způsobem důvěrné informace o klientech, interních 

záležitostech a podnikání svého profesního kolegy, nesmí zcizit databázi klientů svého 

kolegy a musí ve firemních společenských smlouvách a zaměstnaneckých smlouvách 

využívat v co nejširším měřítku „konkurenční doložku“.  

 

 

 

  

 

 

Resumé 

Tématem mé bakalářské práce je etika v podnikání. V teoretické části jsem definoval pojem 

etika a její uplatnění a formy v dnešním podnikatelském prostředí. 

V praktické části jsem se zaměřil na organizaci, která podniká v cestovním ruchu. 

Pomocí výzkumných metod, rozhovoru a dotazníkového šetření jsem zmapoval aktuální 

situaci ve zkoumané cestovní kanceláři. 



Dotazník byl strukturován tematicky do šesti částí a jeho výsledky podávají ucelený pohled na 

problematiku etické vyzrálosti vyšetřované organizace.  

Po vyhodnocení výzkumu jsem navrhl pro každou problémovou oblast návrhy na řešení. 

 

Resumé 

 

The theme of my bachelor thesis is a business ethics. In a theoretical part I defined the 

meaning of ethics and its usage and forms in a present business environment.  

 

In a practical part I focused on organisation operating in tourism.  

 

I mapped and described actual situation in examined organisation by application of the 

interview, questionnaire and other research methods. 

 

The questionnaire was structured into six parts and its results gave us comprehensive insight 

into the etical maturity of the examined organisation. 

 

In conclusion I proposed solutions for each issue identified during examination. 

 


