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Anotace 

 

Diplomová práce „Etika v obchodní politice velkých a středních podniků“ se zabývá 

aktuální problematikou dodržování etických zásad. První kapitola této práce uvádí do této 

problematiky, seznamuje s etikou a prvky mravního předporozumění. V následující kapitole se 

věnuji podnikatelské etice, jejím stručným vývojem, rolí etiky v podnikání a další. Dále práce 

pojednává o společenské odpovědnosti firem, mravním rozvoji, obchodní politice a formách 

neetického chování a jednání. Další stěžejní kapitola se věnuje praktické stránce dané 

problematiky. V této části jsou zahrnuty výzkumné studie zaměřené za zjišťování míry 

dodržování etiky v rámci velkých a středních podniků v rámci České republiky. Výzkum jsem 

zaměřila na manažery velkých a středních podniků, zaměstnance, dodavatelé a malé firmy. 

  

 

Annotation 

 

This diploma thesis “The Ethics in business policy of big and medium sized companies“ 

deals with the actual problems of sustaining ethics policy. The first chapter informs the 

reader of this issue and acquaints them with ethics and components of moral understanding. I 

then attend to business ethics, its brief development, the role of business ethics etc. The 

diploma then talks about corporate social responsiblity, moral expanse, business policy and 

forms of unethical behaviour. The next chapter deals with the practical parts of this issue. 

Research is included which refers to sustaining ethics policy of big and medium sized 

companies in the Czech Republic. I focus specifically on managers of big and medium sized 

companies, employees, suppliers and small companies. 
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Úvod 

 

 Téma diplomové práce se zabývá úlohou etiky ve velkých a středních podnicích. Jedná 

se o velmi aktuální téma, neboť právě etika je v dnešní době opomíjena a měla by hrát jednu 

z nejdůleţitějších rolí nejen ve veřejné správě, kde je dnes vyţadována, ale rovněţ 

v komerčním sektoru.  

 Etika a etické chování by mělo být v kaţdém z nás. Velkou úlohu zde zastává správná 

výchova v primární rodině, která vede kaţdého jedince určitým směrem a částečně předurčuje 

jeho etické nebo neetické chování. Výchova však není jediná, která se podílí na utváření 

charakteru člověka. Také blízký okruh přátel a širokého okolí můţe utvářet jedincovu 

osobnost. Jaký pak člověk je, takový si v případě podnikatelské činnosti vytváří svůj vlastní 

podnik. Tak vystupuje na veřejnosti nebo vůči konkurenci. 

 Etické chování by mělo být běţné v kaţdé společnosti, organizaci nebo podniku. 

Svým chováním tak dává daný podnik najevo své praktiky, způsoby a nepsané zákony, 

kterými se řídí.  

 Téma diplomové práce jsem si zvolila, abych mohla podrobně prozkoumat, na jakém 

principu v dnešní době funguje mravní chování velkých a středních podniků. Téma jsem si 

vybrala také proto, abych se v dané problematice lépe orientovala a zjistila jakou roli hraje 

etika v podnicích a zda se podílí na úspěchu podniků.. Také mne zajímá, zdali je dodrţování 

etických zásad opravdovou součástí  v kaţdého většího podniku nebo jsou tyto zásady pouze 

diskutovaným pojmem. Rovněţ se o etiku jako takovou zajímám, protoţe v této době plné 

stresu, je zásluţné chovat se morálně a podniky, které se tak ještě chovají, pokládám za jedny 

z nejlepších.  

 Diplomová práce je rozdělena do dvou stěţejních kapitol. Většinou kaţdá kapitola má 

podkapitolu nebo více podkapitol. V první části práce prezentuji obecnou etiku, její cíle a dále 

navazuji na podnikatelskou etiku, etické zásady podnikaní a další. Druhá část práce zkoumá 

dodrţování etiky v praxi ve vybraných velkých a středních podnicích. Zahrnuje data 

poskytnuté manaţery podniků, zaměstnanců, dodavatelů a malých podniků. Průzkum trhu se 

zaměřením na dodrţování etických zásad v podnicích se orientuje na nejrůznější odvětví. 

Nelze tedy říct, ţe bych se specializovala jen na jeden druh odvětví. 

 V této práci je pouţita odborná literatura včetně zahraniční literatury, internetové 

zdroje a články z odborných časopisů. Jejich výčet je dostupný na konci diplomové práce. 

Nechybí zde grafy a obrázky, které přehledně zachycují zkoumanou problematiku. 
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 Cílem diplomové práce je stanovit zda etika má v podnicích opravdu takovou roli 

jakou si zaslouţí a zjistit moţnosti přínosu etiky při dodrţování jejich zásad. 

Zaměřila jsem se na zkoumání této problematiky podle určitých předem stanovených 

kritérií. Shrnutí výzkumu je dostupné v jednotlivých podkapitolách praktické části diplomové 

práce. Práce rovněţ zahrnuje návrhy a doporučení, které by vedly ke zlepšení dodrţování 

etických zásad v rámci podniků a návrhy na změnu legislativy. Závěrem pak shrnuji danou 

problematiku a uskutečněný výzkum. 
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1. Úvod do etiky v politice velkých a středních podniků 

 

 Kaţdý z nás se s etikou setkal nebo se denně setkává, ať uţ v práci nebo v běţném 

ţivotě. Pro pochopení významu etiky je nutno zmínit některé základní prvky vyskytující se 

v etice, které následně povedou k samotnému tématu. Etika neboli také mravní skutečnost má 

mnoho slov, které pouţíváme denně. Jedná se zejména o slovní vyjádření dobré – špatné, 

spravedlivé – nespravedlivé, věrnost, zrada, ctnost, poctivost a další. Pouţíváme tak v běţné 

komunikaci předporozumění mravní skutečnosti. Znamená to, ţe slova, která běţně 

pouţíváme, také jim rozumíme a jsme si jisti, ţe jim rozumějí také ostatní lidé. 

 Mezi základní prvky mravního předporozumění patří: 

1. Mravní hodnocení – jedná se o připisování určitého významu svému jednání a jednání 

ostatních lidí. Určitému jednání přisuzujeme dobré nebo špatné vlastnosti (mravní 

hodnotu). 

2. Svědomí – člověk vyuţívá rozumu k poznání dobra a zla a dokáţe je rozeznat. 

3. Dobrovolnost – svoboda rozhodnutí.  

4. Odpovědnost – člověk je odpovědný za své činy a měl by umět říci, proč tak jednal. 

5. Sociální zřetel – jedná se o hledisko, spravedlnost. Typické pravidlo říká, ţe co 

nechceš, aby činili tobě, nečiň ty jiným.
1
 

Etické chování je dnes často diskutováno. Mnoho z nás má svou pozitivní nebo 

negativní zkušenost s dobrým nebo špatných chováním, důsledkem kterého získal tuto 

zkušenost a nový pohled na danou problematiku. Etické chování se tak týká všech lidí a 

oblastí, ve kterých se lidé pohybují a tak je zřejmé, ţe se týká také podniků.
 2

  

                        
1
 ANZENBACHER, A. Úvod do etiky. Praha, 1994, s. 13-16. 

2
 NĚMCOVÁ, L. Úvod do etiky v podnikání. Dostupné na: http://www.hkap.cz/aktualne/uvod-do-etiky-v-

podnikani.  

http://www.hkap.cz/aktualne/uvod-do-etiky-v-podnikani
http://www.hkap.cz/aktualne/uvod-do-etiky-v-podnikani
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„Etika se vyplácí v dlouhodobém horizontu a přináší společnosti úsporu transakčních 

nákladů. Pro hospodářskou praxi je důležité, které hodnoty a jakým způsobem se budou 

prosazovat na úrovni jednotlivců, organizací a států.“
3
 

Podniky tak mohou zvýšit nebo sníţit své chování svým mravním jednáním. Kaţdý 

velký nebo střední podnik si musí uvědomit, podle jakých pravidel se bude řídit. Musí zvolit 

tu cestu, která mu pomůţe dosáhnout úspěchu, avšak s ohledem na etické vystupování. 

V dnešní době je to však problém, protoţe podniky často za vidinou zisku, zapomínají na 

etické chování. Často je k tomu nutí také další okolnosti, jako jsou špatně nastavené zákony 

nebo současný vliv celosvětové hospodářské krize. 

 

1. 1 Etika a její definice 

 

Pod pojmem etika si kaţdý člověk dokáţe něco představit, ale ne vţdy je jeho 

představa zcela správná. Ve snaze definovat etiku je moţno říci, ţe se jedná o nauku o 

morálce. Slovo etika je odvozeno z řeckého slova éthos, které můţe mít více významů a 

záleţí, v jakém spojení se pouţije. Znamená tedy zvyk, mrav, charakter, mravnost, ale také 

bydliště či vlast. 

Morálka pak vychází ze slova mos, coţ je latinský výraz a znamená mrav, chování, 

vlastnost a slova moralis (mravní). 

Etika je tedy vědní disciplína, která se věnuje studiu mravního chování. Je také 

normativní etika, která určuje co je a co není etické.
 4

 

Zpravidla se rozlišuje mezi morálkou a etikou takto: 

1. „Morálka nebo také tzv. deskriptivní etika, která popisuje současný stav a 

představuje první stupeň vědeckého poznání. 

                        
3
 NĚMCOVÁ, L. Úvod do etiky v podnikání. Dostupné na: http://www.hkap.cz/aktualne/uvod-do-etiky-v-

podnikani.  

4
 BLÁHA, J, DYTRT, Z. Manažerská etika. Praha, 2003, s. 15-16. 

http://www.hkap.cz/aktualne/uvod-do-etiky-v-podnikani
http://www.hkap.cz/aktualne/uvod-do-etiky-v-podnikani
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2. Normativní etika, která stanoví, jak by člověk měl jednat. Týká se toho, co má být, i 

když respektuje to, co je. 

3. Meatetika – zabývá se rozborem etických pojmů, zkoumá především jazyk etiky, 

např. jaký je význam slov dobrý, hodnotný, správný…apod.“
5
 

Dále existuje instrumentální přístup. Je to přístup, který se snaţí odhalit vzájemné 

ovlivňování daných skutečností. 

Na etiku působí samozřejmě řada vlivů, mezi které je důleţité zařadit náboţenství. 

Náboţenství má na člověka vliv od nepaměti a i v dnešní době existují národy, které se 

v rámci dodrţování etických pravidel v běţném ţivotě nebo v podnikání, řídí svým 

náboţenstvím.  

Mezi náboţenství a etiku nelze klást pomyslné rovnítko, avšak kaţdé náboţenství 

dodrţuje určité morální zásady. Ty se však od sebe zpravidla liší.
6
 

Etika má samozřejmě vztah s dobrem a zlem. Běţně víme, ţe konat dobro se má a 

konat zlo se nemá. Toto pravidlo lidé znali a uvědomovali si ho jiţ před mnoha sty lety a 

dodnes některé doporučení, podle kterých se řídí manaţeři podniků, vycházejí právě 

z doporučení významných filozofů, jakým byl například Aristotelés.
7
 

V etice se také vyskytuje pojem morální norma. Jedná se o normu, která určuje, co je 

ve společnosti ţádáno a co ne. Jako vhodný příklad pro normu povaţuji výrok Imanuela 

Kanta, který říká:  

„Jednej tak, aby se účel tvého jednání mohl stát obecným zákonem.“
8
 

Dále v etice existují hodnoty. Kaţdý člověk má nějaké hodnoty, podle kterých se řídí. 

Vycházejí z našich vlastních pocitů. Znamená to, ţe určité věci hodnotíme kladně a jiné ne, 

                        
5
 BLÁHA, J, DYTRT, Z. Manažerská etika. Praha, 2003, s. 16. 

6
 BLÁHA, J, DYTRT, Z. Manažerská etika. Praha, 2003, s. 26. 

7
 BLÁHA, J, DYTRT, Z. Manažerská etika. Praha, 2003, s. 18. 

8
 BLÁHA, J, DYTRT, Z. Manažerská etika. Praha, 2003, s. 20. 
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poté těmto věcem přisuzujeme hodnoty. Hodnotou můţeme označit naše cíle, potřeby, 

předměty, myšlenky atd.
9
  

Být etický však neznamená povinnost ctít a dodrţovat zákony. Právo, jeţ je obsahem 

zákona, často zahrnuje etické normy, ke kterým se lidé hlásí. To se však můţe od etického 

chování odchylovat stejně, jako tomu bývá u náboţenství. 

Samozřejmě být etický neznamená činit vše to, co společnost akceptuje. V kterékoliv 

společnosti většina lidí akceptuje normy, které jsou skutečně etické. Normy společnosti se 

však mohou odchylovat od toho, co je etické. 

 V tomto případě si můţeme sami nejlépe vybavit neetické chování podnikatelů. 

Zejména kauzy Krejčíř, Enron, IPB, Koţený a další. Výčet všech by byl poměrně velký. Ti 

všichni ve snaze vyššího dosahování zisku se začali uchylovat k praktikám, které byly 

neetické a často také v rozporu se zákonem.
10

 

Pro lepší orientaci jsem zvolila několik definicí etiky: 

a) „Etika je teorie morálky. Filozofická disciplína, jejímž předmětem jsou hodnotící 

soudy, které se týkají rozlišování dobra a zla, zkrátka mravního jednání člověka. Pojmy etika 

a morálka jsou si z pojmového hlediska velmi blízké, avšak v praxi se rozlišují. Výraz etiky se 

používá pro vědní disciplínu, která se zabývá morálními jevy a snaží se najít společné a 

obecné základy, ze kterých morálka vychází.“
11

  

b) Etika je studiem morálky a morálního chování. Je to tedy filozofická disciplína 

zabývající se našimi morálními volbami, činy a rozsudky a jejich racionálním zdůvodněním.
12

  

b) „Etika, která pouze popisuje mravní jednání a hodnoty, se nazývá etika 

deskriptivní; stanovením norem se zabývá etika preskriptivní (normativní). Z hlediska otázek 

o původu etických norem lze rozlišit etiku autonomní, která vyvozuje základní morální 

principy ze sobě vlastních (imanentních) morálních zákonů. Etika heteronomní zase 

                        
9
 BLÁHA, J, DYTRT, Z. Manažerská etika. Praha, 2003, s. 21. 

10
 DYTRT, Z. Konzumní společnost- nemoc podnikání. In Manažerská etika, inspirace pro 21. století. 2007, s. 

15.  

11
 Kolektiv autorů. Ottova všeobecná encyklopedie,Praha, 2003, s. 335.  

12
 ENGLEHARDT, E, SCHMELTEKOPF, D. Ethics & life. Dubuque, USA, 1992, s. 2. 
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předpokládá, že morální zákony byly určeny zvnějšku. Morálními otázkami se zabývá etika 

individuální, mravní život a normy různých společenství zkoumá etika sociální. Významnou 

roli hraje etika profesní (například etika lékařská, nebo třeba i etika barových zařízení). 

Etické otázky jsou velmi spjaté s otázkami náboženskými. Rovněž většina filozofických směrů 

rozvíjí svá etická východiska.“
13

  

 

1.2 Podnikatelská etika 

 

Kaţdý podnikatel si jistě uvědomuje, ţe podnikání má určité hranice, za které by 

neměl zajít. Také si uvědomuje, ţe se musejí respektovat určitá často nepsaná pravidla a 

doporučení v rámci dodrţování dobrých partnerských vztahů. Většina z podnikatelů jiţ 

slyšela termín „podnikatelská etika“, ale ne vţdy přesně vědí, co znamená a co zahrnuje. 

Podnikatelská etika se zabývá rozporem mezi vlastním sebezájmem a obecnými zájmy 

lidí. Řeší konflikt v obchodní činnosti. Jedná se o novou disciplínu hledající modely chování 

podniků a jejich zástupců v podnikatelské činnosti.
14

 

Někteří lidé tvrdí, ţe dělat správnou věc lze na základě morálního principu, ale najdou 

se lidé, kteří říkají, ţe rozhodnutí pro správnou věc vychází z určité situace.
15

 

Podnikatelská etika
16

 je poměrně nová disciplína, a tudíţ není ještě zcela 

terminologicky ukotvena.  

Tato disciplína má mnoho definicí. Obecně se však zabývá společenskými poměry a 

kulturním zázemím společnosti. Vychází pak z obecných morálních norem společnosti. 

Ve své podstatě jde o aplikaci určitých obecných principů jednotlivých částí 

podnikatelské a obchodní činnosti. Jejím cílem je usměrnit podnikatelské jednání. Je však 

                        
13

 Kolektiv autorů. Ottova všeobecná encyklopedie,Praha, 2003, s. 335. 

14
 PUTNOVÁ, A, SEKNIČKA, P. Etické řízení ve firmě. Praha, 2007, s. 14. 

15
 McNAMARA, C. Complete Guide to Ethics Management: An Ethics Toolkit for Managers. Dostupné na: 

http://managementhelp.org/ethics/ethxgde.htm#anchor26548.  

16
 Termín podnikatelská etika nebo téţ etika podnikání (jedná se o dva různé termíny) je přeloţen z angličtiny, 

kde se uţívá pod názvem Business Ethics. Můţeme se také setkat s označením čistý byznys nebo odpovědný 

byznys.  

http://managementhelp.org/ethics/ethxgde.htm#anchor26548
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nutno mít na paměti, ţe kaţdý problém vyţaduje jiné, individuální řešení. Není moţné pouţít 

na kaţdý problém jedno obecné pravidlo, z čehoţ vyplývá, ţe etika v podnikání je 

kontroverzní. 

V případě kontroverze hledáme rovnováhu mezi ekonomickými zisky a 

společenskými důsledky. Základní zásadou podnikatelské etiky je dodrţování morálních 

hodnot, které stojí proti krádeţi, nátlaku, lhaní, uráţkám a dalším. Pro podnikatelskou etiku je 

tedy základem dodrţování určitých morálních zásad. 

Podnikatelská etika patří do aplikovaných etik, mezi které patří mimo jiné lékařská 

etika a další. Nejdůleţitějším posláním podnikatelské etiky je zabývat se tím, co je ve spojení 

s podnikatelskými praktikami správné nebo chybné. Kritizuje tak podnikatelskou činnost a 

podnikání a také věnuje pozornost konstruktivnímu zkoumání nejrůznějších praktik a pravidel 

v rámci podnikání.
17

 

Podnikatelská etika můţe být profesní, aplikovaná a normativní etika.
18

 

Dále je moţné definovat podnikatelskou etiku takto: 

„…jde o soubor principů, které regulují chování podniku a rozhodování manažerů. 

Významnou roli zde hrají individuální hodnotové systémy. Přitom rozhodnutí manažerů se 

dotýká prakticky všech, kteří jsou v nějakém vztahu k organizaci – zákazníků, akcionářů, 

zaměstnanců, dodavatelů, vládních institucí i široké veřejnosti. Ti všichni očekávají, že podnik 

či jiná instituce se bude chovat racionálně a eticky – tedy čestně.“
19

 

Podnikatelská etika je soubor norem, které přikazují řešit nejrůznější otázky. Mezi tyto 

otázky patří zejména vztahy podniku k zákazníkům, bezpečnost práce, pracovní smlouvy, 

otázky zákonitosti a další. Důleţité je také řešení nejrůznějších konfliktů. 

 

 

                        
17

 SMEP. Terminologie a vymezení pojmu. Dostupné na: 

http://www3.czu.cz/php/skripta/kapitola.php?titul_key=83&idkapitola=143.  

18
 PUTNOVÁ, A, SEKNIČKA, P. Etické řízení ve firmě. Praha, 2007, s. 14. 

19
 BLÁHA, J, DYTRT, Z. Manažerská etika. Praha, 2003, s. 7. 

http://www3.czu.cz/php/skripta/kapitola.php?titul_key=83&idkapitola=143
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Vlastní podnikatelská etika zohledňuje následující čtyři úrovně: 

1. „Individuální etika – týká se jednotlivce. 

2. Podniková etika – etické normy na úrovni institucí a organizací. 

3. Etika hospodářství – týká se společnosti jako celku. 

4. Etika nadnárodních společností – souvisí s globalizací mezinárodního podnikání.“
20

 

Oblasti podnikatelské etiky zohledňuje obrázek č. 1. 

 

Obrázek č. 1: Oblasti podnikatelské etiky 
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Zdroj: BLÁHA, J. Podnikatelská etika – předpoklad úspěšného rozvoje organizace. Ostrava, 2001, s. 28. 

 

                        
20

 FRIEDEL, L. Etika v podnikání. Dostupné na: 

www.bestpractices.cz/praktiky/ETIKA_V_PODNIKANI/etika_v_podnikani_prezentace.  

http://www.bestpractices.cz/praktiky/ETIKA_V_PODNIKANI/etika_v_podnikani_prezentace
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Institut podnikatelské etiky (The Institute of Business Ethics) identifikoval hlavní 

oblasti podnikatelské etiky: 

„individuální, osobní etika, práva zaměstnanců, ochrana spotřebitelů, diskriminace, kodexy 

chování, využívání energie, využívání utajených informací pro obchodní jednání, globalizace 

podnikání, odpovědnost organizace, odpovědnost zaměstnanců, vztahy s odbory, reakce 

zaměstnanců na neetické jednání, počítačová data a ochrana osobních údajů, ochrana 

prostředí, ochrana zvířat a výzkum, průmyslová špionáž, korupce, odměny pro manažery, 

hladomor a země třetího světa.“
21

 

Jejich výčet je poměrně pestrý a kaţdý má jiné priority, které zohledňuje. 

V současné době se otázkou vztahu podnikání a etiky zabývá hodně osobností. Dnes je 

na tento vztah kladen větší důraz, neţ tomu bývalo dříve. Bohuţel právní úprava není zcela 

bezchybná a vznikající problémy jsou stále hůře řešitelné, proto je právě kladen důraz na etiku 

podnikání. Nově se objevuje potřeba jistých morálních pravidel, které ale nejsou upraveny 

právním řádem, avšak i přesto jsou uznávány. 

Často se tak můţeme setkat s otázkou týkající se toho co je vlastně trestné a co je 

neetické. S touto otázkou se v procesu rozhodování podniku setkáváme často. Jaká je vlastně 

míra odpovědnosti vůči zákonům a jaká je míra odpovědnosti vůči vlastnímu svědomí. Touto 

otázkou se často zabývají manaţeři podniků, ale také jednotlivci. 

Závěrem této kapitoly povaţuji za nutné zmínit, ţe pojmy podniková, podnikatelská a 

hospodářská etika nemají stejný význam, přestoţe je mnoho lidí zaměňuje. Navazuji tak na 

obrázek č. 1. 

Podniková etika – funguje na mezoúrovni – zabývá se záleţitostmi spojenými s chováním 

jednotlivých podnikatelských subjektů, jakými jsou podniky a korporace. 

Podnikatelská etika – funguje na mezoúrovni, ale také na mikroúrovni a je velmi podobná 

podnikové etice. Věnuje se však také otázkám jednotlivců (mikroúroveň), coţ je hlavní rozdíl 

mezi podnikovou a podnikatelskou etikou. 

                        
21

 FRIEDEL, L. Etika v podnikání. Dostupné na: 

www.bestpractices.cz/praktiky/ETIKA_V_PODNIKANI/etika_v_podnikani_prezentace. 

http://www.bestpractices.cz/praktiky/ETIKA_V_PODNIKANI/etika_v_podnikani_prezentace
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Hospodářská etika – funguje na makroúrovni. Hledá správný hospodářský řád a také 

odpovědi na s tím související otázky.
22

 

  „Vztahem mezi podnikáním a etikou se v zemích s tržní ekonomikou zabývá v teorii i 

v praktické rovině disciplína hospodářská etika (angl. Business Ethics, něm. 

Wirtschaftsethik). Soustřeďuje se na morální dimenzi každého podnikatelského rozhodování a 

jednání a snaží se o syntézu správně chápaných osobních hospodářských zájmů a závazností 

morálních norem. Neklade si ovšem za cíl formulovat všeobecně závazný rámec 

hospodářského a morálního jednání, neboť hospodářská etika je v tržním hospodářství 

součástí a výsledkem společenského rozhodovacího procesu a střetu různých přístupů. Spíše 

je chápána v tržní ekonomice jako základna pro myšlení a určitý návod pro jednání vlastníků 

a manažerů.“
23

 

 

1.2.1 Stručný vývoj podnikatelské etiky v ČR 

  

Podnikatelská etika jako samostatná disciplína se začala v Československu a poté 

v České republice rozvíjet na začátku devadesátých let.  

Na samém počátku se řešila témata jako transformace a privatizace a problematika 

dodrţování etiky v podnikání nebyla pokládaná za důleţitá. 

V roce 1994 vznikla v Praze první společnost zabývající se etikou – Společnost pro 

Etiku v ekonomice při Národohospodářském ústavu AV. Se vznikem této společnosti se 

začínalo s postupnými překlady děl, týkajících se etiky. Etika v podnikání se rovněţ začala 

vyučovat na VŠE v Praze. 

Od druhé poloviny devadesátých let začalo postupně přibývat učebních textů a jiných 

dostupných zdrojů a knih na toto téma. Veřejnost byla stále informovanější a stále se více o 

podnikatelskou etiku zajímala také z důvodu privatizačních skandálů. 

V roce 1997 proběhla konference EBEN s názvem: „How to make Business Ethics 

Operational – Creating Effective Alliance“.  

                        
22

 ČANÍK, P a kol. Metody a nástroje podnikatelské etiky. Praha, 2006, s. 36. 

23
 SMEP. Úloha etiky v podnikání. Dostupné na: 

http://www3.czu.cz/php/skripta/kapitola.php?titul_key=83&idkapitola=145. 

http://www3.czu.cz/php/skripta/kapitola.php?titul_key=83&idkapitola=145
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Významným sdruţením, které vzniklo v roce 1998 je občanské sdruţení Transparence 

International Česká republika (TIC), které se zabývá zjišťováním korupce v ČR a návrhy na 

zlepšení této problematiky. 

Dalším sdruţením je občanské sdruţení Etické fórum, které vzniklo v roce 1999. 

Zlepšovala a rozšiřovala se také výuka podnikatelské etiky na vysokých školách. Od 

roku 2000 je zaznamenáván zlepšující se přístup k podnikatelské etice, vzniklo více knih a 

začala být zajišťována lepší výuka na vysokých školách se snahou přiblíţit se rozvinutým 

zemím. V roce 2000 byl zvolen po vzoru Švédska první český ombudsman p. Otakar Motejl.  

Podnikatelská etika se v dnešní době běţně vyučuje na mnoha vysokých státních i 

soukromých školách. Také konference Parlamentu ČR se od roku 2001 věnuje otázkám 

podnikatelské etiky.
24

 

 

 

1.2.2 Role etiky v podnikání 

 

Etika zaujímá důleţitou pozici v podnikání nebo by tomu tak mělo být v jakémkoliv 

podniku. Podnikatelská etika si klade otázku jak je moţné a zdali je moţné sloučit etiku a 

podnikání. Mnoho lidí má na to odlišný názor. Někteří se řídí tím, ţe etika je důleţitá pro 

podnikání a jiní tím, ţe etika a ekonomika jsou dvě rozlišné oblasti. V poslední době se však 

přece jen přistupuje k názoru, ţe podnikatelská činnost je spojená s technickým a 

ekonomickým procesem, ale také podnikatelské rozhodování je spojeno s etikou. 

Vztah práva a podnikatelské etiky 

Podnikatelská etika je ve vzájemném vztahu s právem. Tento vztah můţe mít úzkou 

souvislost, ale můţe se i zásadně lišit. Autorita státu si vynucuje dodrţování zákonů. 

Konkurence, veřejnost a další subjekty si zase nárokují dodrţování pravidel podnikání. Zákon 

však neurčuje co je nebo není etické, ten pouze právně ošetřuje podnikání a podnikatelské 

aktivity. Někteří lidé mohou povaţovat za totoţné dodrţování zákonů a morálního chování.  

Etika působí v podnikání převáţně v rozhodovacích procesech podniků. Etický 

problém je ten, kdy musíme volit z několika moţností s rozhodnutím co je nebo není etické. 

                        
24

 PUTNOVÁ, A, SEKNIČKA, P. Etické řízení ve firmě. Praha, 2007, s. 21-22. 
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Podnikatelská etika v procesu rozhodování manaţerů se týká převáţně těchto oblastí:
25

 

-    „ volby, nakolik se řídit zákony nebo nikoli 

-     volby v souvislosti s ekonomickými a sociálními problémy (např. poctivost, dodržování 

smluv a slibů, nečinění křivd atd.) 

-     volby o přednosti zájmů, tj. vztahu mezi zájmem osobním a zájmem firmy.“
26

 

U všech voleb můţe dojít k určitému konfliktu mezi hodnotami a morálkou 

jednotlivce a hodnotami v podniku, kde pracuje. Poté se musí umět jedninec správně 

rozhodnout.  

„Příklady etických rozhodování: 

1.   z hlediska zisku 

-     zda získávat zisk vývozem zbraní nebo jiných nebezpečných surovin do zemí označených 

jako podporující terorismus (otevřeně nebo prostřednictvím nastrčených firem) 

2.   z hlediska ochrany životního prostředí 

-     zda postavit čističku atd. nebo žádat o výjimku 

-     zda nechat běžet čističku po celý den nebo pro ušetření nákladů v noci vypouštět 

znečištěné vody do řeky 

3.   ve vztahu k zaměstnancům, spotřebitelům, konkurenci 

-     zda rozšířit provoz podniku nebo propustit některé zaměstnance“
27

 

 

                        
25

 SMEP. Úloha etiky v podnikání. Dostupné na: 

http://www3.czu.cz/php/skripta/kapitola.php?titul_key=83&idkapitola=145. 

26
 SMEP. Úloha etiky v podnikání. Dostupné na: 

http://www3.czu.cz/php/skripta/kapitola.php?titul_key=83&idkapitola=145. 

27
 Tamtéţ.  

http://www3.czu.cz/php/skripta/kapitola.php?titul_key=83&idkapitola=145
http://www3.czu.cz/php/skripta/kapitola.php?titul_key=83&idkapitola=145
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Rozeznáváme dvě roviny otázek etiky v podnikatelské praxi. 

1. Individuální rovina – v tomto případě jednotlivec (podnikatel, manaţer, 

zaměstnanec) přemýšlí nad morální stránkou své činnosti. V této rovině jsou rozdílné 

otázky a odpovědi, neboť kaţdý jedinec má jiné postavení.
28

 

2. Veřejná rovina – „např. jak uspořádat hospodářské, sociální, příp. politické instituce 

na úrovni místní, regionální nebo celostátní atd.“
29

 

Je důleţité zmínit, ţe pro vztah etiky a podnikání je důleţité vymezit pojem 

odpovědnost (morální nebo společenskou). Jedná se tedy o to, ţe kaţdý člověk je odpovědný 

za své činy, za které sám ručí. Společenská odpovědnost podnikatelů vyjadřuje etické jednání 

v rámci právní a sociální odpovědnosti.
30

 

 „Chápání společenské odpovědnosti je rozdílné v tom smyslu, zda se jedná o 

odpovědnost v konkrétním případě nebo o povinnost, která ukládá celé podnikatelské 

komunitě vyšší standardy chování. V některém pojetí je tato odpovědnost chápána pouze jako 

charitativní činnost. Oponenti společenské odpovědnosti byznysu tvrdí, že přebíráním této 

odpovědnosti by byznys zasahoval do pluralistického střetávání zájmů (byznys, vláda, různá 

zájmová sdružení), z něhož vyrůstá zdravá společnost a prosperující podnikatelská sféra. 

Společenská odpovědnost není v zájmu byznysu, protože narušuje pluralismus, který naopak 

v zájmu byznysu je.“
31

 

 Vzájemný vztah mezi etikou a podnikáním je proměnlivý, to znamená, ţe na počátku 

vývoje například hospodářské etiky byla situace jiná, neţ je tomu dnes.  

 Není tedy důleţité ptát se na to, jestli má podnikání společenskou odpovědnost, ale je 

důleţité určit míru odpovědnosti například z hlediska jednotlivých podniků. 

 Pokud budeme diskutovat nad tímto problémem, dojdeme k problematice účelu a cílů 

jednotlivých podnikatelských organizací. Bude nás zajímat hlavní cíl a to maximalizace zisků 

akcionářů, avšak také uznávání odpovědnosti vedoucích pracovníků k ostatním zúčastněným.  

 

                        
28

 Tamtéţ.  

29
 SMEP. Úloha etiky v podnikání. Dostupné na: 

http://www3.czu.cz/php/skripta/kapitola.php?titul_key=83&idkapitola=145. 

30
 Tamtéţ. 

31
 Tamtéţ. 

http://www3.czu.cz/php/skripta/kapitola.php?titul_key=83&idkapitola=145
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1.2.3 Hlavní nositelé podnikatelsko-etické odpovědnosti 

 

Podnikatelsko-etická odpovědnost by měla zaujímat v kaţdém podniku horní příčky 

hodnot. Významnou roli v podnikatelsko-etické odpovědnosti hrají její nositelé. Tato kapitola 

je zaměřena na zkoumání těch nositelů podnikatelsko-etické odpovědnosti, kteří mohou 

prosazovat určité normy a pravidla.  

V rámci spotřebitelské iniciativy je rozhodujícím činitelem zákazník. Disponuje 

penězi, o kterých sám rozhoduje, jak s nimi naloţí. Přesto však můţe být částečně 

manipulován reklamou či vyznáváním určitého stylu ţivota. Tato manipulace můţe zapříčinit 

změny v nákupních návycích. Nejde tedy o to, z jakého důvodu k tomu dojde, ale jakým 

způsobem.
32

 

V rámci podnikatelů a podnikání „ je odmítán přístup, že podnikatelé jsou zapojeni 

do tržně hospodářské konkurence, že podnikání sleduje princip výkonnosti, z čehož vychází 

jejich odmítání podnikatelsko-politické odpovědnosti a její přesouvání na sociální stát. 

Naopak je zdůrazňováno, že zejména velké podniky mají relativně vlastní jednací prostor, 

takže mohou mít vlastní přístupy, které nejsou ovlivněny pouze trhem. Velké podniky mají vliv 

nejen na politiku místní a regionální, ale i na politiku celostátní. Mají tedy vliv na rámcové 

politické podmínky jejich jednání, na vytváření veřejného mínění, a proto nemohou odmítat 

hospodářsko-etickou odpovědnost.“
33

 

Dále v rámci národních vlád je zkoumán potenciál vlád v hospodářsko-etické reflexi. 

Můţe se jednat o politické rozhodovací pravomoci vlád a to zejména jaký má vliv politika na 

ekonomiku. Můţe jít také o zkoumání vlivu ekonomiky na politiku v návaznosti na dary 

politickým stranám, dohod s vládou, osobního propojení politiky a ekonomiky a další. 

V rámci sociálního hnutí jde o potenciál etické reflexe a jejího politického prosazení. 

V tomto případě se můţe jednat o odbory a odborové organizace, podnikové rady zakládány 

                        
32

 SMEP. Hlavní nositelé podnikatelsko-etické odpovědnosti. Dostupné na: 

http://www3.czu.cz/php/skripta/kapitola.php?titul_key=83&idkapitola=146.    

33
 Tamtéţ.  
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v některých zemích, ekologická hnutí (nejznámější je Greenpeace), dále pak různá ţenská a 

mírová hnutí a další. 

Nositelem hospodářsko-etické odpovědnosti mohou být také mezinárodní 

organizace.  Zkoumá se, do jaké míry můţe být právě Evropská unie nositelem hospodářsko-

etické odpovědnosti. EU má velkou pravomoc v nejrůznějších oblastech. Zejména jde o 

ţivotní prostředí, sociální zákonodárství, dále WTO (World Trade Organisation) v oblasti 

mezinárodního obchodu nebo oblast finanční - IMF (International Monetary Fund). 

 Moc transnacionálních podniků je často vyšší neţ moc některých národních vlád 

zemí, ve kterých působí. Zejména se jedná o chování těchto korporací v rozvojových zemích. 

Často se stává, ţe podnikatelské aktivity těchto korporací nejsou v souladu s etikou a 

společenskou odpovědností k obyvatelstvu ţijícímu v dané zemi.
34

 

 

1.2.4 Metody podnikatelské etiky 

 

 Vzájemná komunikace v podniku je nezbytná. Čím vyšší je její úroveň, tím lépe pro 

podnik. V komunikaci je tedy důleţitý konsenus a dialog. Správná komunikace a dobrá 

spolupráce je důleţitá pro implementaci etického programu. Dialog je důleţitý, neboť 

legitimizuje všechny kroky implementace podnikatelské etiky a společenské odpovědnosti 

firem. Konsenzus je důleţitý také, protoţe sniţuje moţné problémy. Celá problematika 

komunikace, participace a dialogu se musí správně posoudit. Pro tento účel existují tři 

přístupy (Fotr, J., 2000):  

 

1. „autokratický, 

2. týmová příprava (problém je řešen v rámci týmu, ale konečné rozhodnutí přijímá 

jedinec), 

3. skupinové rozhodování (členové týmu problém společně řeší i rozhodují).“
35

 

 

                        
34

 SMEP. Hlavní nositelé podnikatelsko-etické odpovědnosti. Dostupné na: 

http://www3.czu.cz/php/skripta/kapitola.php?titul_key=83&idkapitola=146.    

35
 ČANÍK, P a kol. Metody a nástroje podnikatelské etiky. Praha, 2006, s. 67. 
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Participace je důleţitá, ale můţe být spojena s řadou předností, ale i nevýhod. Ty se musejí 

správně posoudit a poté zváţit moţnou míru participace. 

 

Do předností se řadí zejména: 

- větší mnoţství informací a znalostí, 

- více moţností přístupů k řešení daného problému, 

- lepší pochopení daného problému, 

- lepší podpora myšlení. 

 

Mezi nevýhody patří: 

- někteří členové řešitelské skupiny jsou nadřazeni nad jinými, 

- vyšší snaha prosadit preferovanou variantu, 

- obavy z vyjádření nesouhlasu – zamlčování nesouhlasu, 

- větší vliv negativních názorů, 

- vyšší náročnost na čas. 

 

Z těchto uvedených variant předností a nevýhod je zřejmé, ţe je potřeba přistupovat 

k řešení problému ve skupině opatrně a vţdy je vhodné takovéto řešení předem posoudit, 

aby společně řešený problém nebyl více zatíţen chybami, neţ je únosné. 

  Mezi další techniky týmového řešení problémů patří brainstorming a 

brainwriting a jiné.
36

 

 

 

1.2.5 Nástroje podnikatelské etiky 

 

  V podnikatelské etice jsou vyuţívány některé nástroje. Tyto nástroje je moţné 

rozdělit na interní nástroje a externí nástroje. 

 

1. Interní nástroje – jedná se o vnitřní nástroje, kterými podnik ovlivňuje své etické 

chování. Patří zde etický kodex, etický a sociální audit, organizační struktura, 

                        
36

 ČANÍK, P a kol. Metody a nástroje podnikatelské etiky. Praha, 2006, s. 67 - 68. 



18 
 

reporting a měření CSR, analýza zainteresovaných skupin, vzdělávání v etickém 

chování a další. 

 

2. Externí nástroje – jedná se o vnější nástroje. Podnik nebo korporace jimi můţe 

ovlivňovat etické prostředí ve společnosti (například protikorupční linky státních 

organizací).
37

 

 

 

1.2.6 Vymezení etických zásad podnikání 

 

 Dnešní doba spěje rychle kupředu nejen v technickém pokroku, ale ve všech 

oblastech, proto je tak nutné dodrţovat určitá morální pravidla. Podnik, který chce na trhu 

uspět, se musí ve své činnosti umět pohybovat, musí respektovat zákony a také dodrţovat 

morální zásady. Obecně se zásady podnikatelské etiky mohou vyjádřit pojmy, jakými jsou 

spravedlnost a poctivost. 

Spravedlnost - vychází z principu stejného zacházení. Spravedlnost je důleţitá u 

uzavírání a dodrţování smluv, dále závazků, ke kterým se smluvní strany zavázaly. Pro tento 

účel je důleţité stanovit pravidla nebo postupy a v jejich rámci následně podle principu 

spravedlnosti dále postupovat.  

Poctivost patří k pravdomluvnosti. Nejedná se však o absolutní pravdu ve 

filozofickém pojetí, ale o pravdu neúplnou. Můţe to také být pravda okamţitě nevyslovená 

nebo vyslovená jen částečně. Kaţdý partnerský vztah je zaloţen na důvěře a poctivosti. 

Taktéţ podnikatelské vztahy fungují na tomto principu nebo by tak fungovat měly. Poctivost 

zde znamená pravdu. 

Zásady podnikatelské etiky jsou často vyjadřovány ve vnitrofiremních a 

vnitroodvětvových procesech. Cílem těchto procesů je usměrňovat etické chování vedoucích i 

řadových pracovníků. V současnosti je moţné je najít převáţně ve dvou podobách. Jsou to 

tedy etické kodexy chování a jednání (kodexem je myšleno pravidlo či manifest), které 

                        
37

 Tamtéţ. 
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navazují obvykle na zákony. Tímto způsobem si můţe podnik vynutit jejich dodrţování. Dále 

je to firemní kultura. Jedná se o firemní styl, pravidla, tradice, způsoby aj., kterými se řídí 

podnik a jeho zaměstnanci. 

 

Dokument Principles for Business
38

 zdůrazňuje důleţitost morálních zásad. Tento 

dokument hovoří o dvou etických ideálech: kyosei a lidská důstojnost, které se snaţí jejich 

zakladatelé pouţívat v praxi.
39

  

 „Japonský pojem kyosei znamená žít a pracovat společně pro obecné dobro, což 

umožňuje koexistenci kooperace a společné prosperity se zdravou a poctivou konkurencí. 

Lidská důstojnost je připomínkou posvátné hodnoty každé lidské bytosti, která je účelem, 

cílem sama o sobě, nikoliv nástrojem ke splnění cílů někoho dalšího (ani jakékoliv většiny).“
40

 

 Autoři tohoto dokumentu rovněţ upozorňují na to, ţe podnik se musí nejen chovat 

v souladu se zákony, ale také jednat eticky a toto jednání by mělo být základním pravidlem 

pro chování a jednání podniku.  

Další část tohoto dokumentu popisuje požadavky na etické jednání podniku a 

podnikání (zásady): 

 

1. Odpovědnost podnikání: od odpovědnosti vůči akcionářům k odpovědnosti vůči 

„stakeholders“
41

 

 

Podnik by měl brát v úvahu zájmy všech svých členů (stakeholders) a nevěnovat tuto 

pozornost pouze na akcionáře (shareholders). 

 

 

 

 

                        
38

 Dokument, který prezentuje etické nároky na manaţery. Tyto nároky jsou v něm zakotveny. Jedná se o 

dokument, který vypracovali představitelé podnikání z Evropy, USA a Japonska. Důleţitou část tvoří otázka 

globální odpovědnosti podnikání, která má vést k lepším společenským vztahům a podpoře světového míru. 

Dokument byl zveřejněn v roce 1994. 

39
 BLÁHA, J, DYTRT, Z. Manažerská etika. Praha, 2003, s. 30-31. 

40
 BLÁHA, J, DYTRT, Z. Manažerská etika. Praha, 2003, s. 31. 

41
 BLÁHA, J, DYTRT, Z. Manažerská etika. Praha, 2003, s. 32. 
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2. Ekonomický a sociální vliv na podnikání: směrem k inovacím, spravedlnosti a 

světovému společenství
42

 

 

Pozornost je soustředně na organizace, které provádějí podnikatelskou činnost 

v rozvojových zemích. Tito podnikatelé by měli pamatovat na obyvatelé těchto zemí a 

podporovat jejich rozvoj a rozvoj dané země. 

 

3. Pdnikatelské chování: od litery zákona ke vzájemné důvěře
43

 

 

Tato zásada spočívá v dodrţování kladných morálních hodnot, mezi které patří 

upřímnost, dobro, respektování, otevřenost a další.  

 

4. Respektování pravidel
44

 

 

Podnikatelské subjekty se musejí přizpůsobit zákonům dané země, ve které vedou 

podnikatelskou činnost a dodrţovat je a dodrţovat etické jednání. 

 

5. Podpora mezinárodního podnikání
45

 

 

Tato zásada poukazuje na podporu podnikání mezi jednotlivými zeměmi.  

 

6. Ochrana životního prostředí
46

 

 

Tato zásada upozorňuje na dodrţování pravidel a omezení týkajících se ţivotního 

prostředí. Je nutné brát tuto zásadu váţně, neboť ţivotní prostředí si chráníme a ničíme sami. 

 

 

 

                        
42

 BLÁHA, J, DYTRT, Z. Manažerská etika. Praha, 2003, s. 32. 

43
 Tamtéţ. 
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7. Vystříhání se nezákonných operací
47

 

 

V této zásadě se varuje vedoucí pracovníky podniků a jiné podnikatelé, aby se 

vyhýbali korupci a dalším jiným neţádoucím praktikám. 

 

Další kapitola tohoto dokumentu pojednává o zainteresovaných skupinách 

stakeholders, o kterých se podrobně zmiňuji v kapitole 1.3.1. Představují velmi důleţitou 

skupinu osob, na které je nutné brát ohled z pohledu dodrţování zásad.  

 

Aplikace zásad podnikatelské etiky v organizaci zahrnuje proces vytváření strategie 

organizace. Ten se skládá z těchto fází: identifikace cílů, analýzy prostředí a předpokladů, 

dále výběr optimální strategie a formulace mise. Právě mise by měla zahrnovat základní 

hodnoty organizace a další poţadavky. V roce 1996 proběhl výzkumný program Ashridge 

Management Centre, který analyzoval podnikovou strategii v podnicích po celém světě. Tento 

výzkum poslouţil jako zdroj informací pro nový model mise organizace, který je podrobně 

zachycen na obrázku č. 1. Je zde podrobně zachycen důvod, proč určitá organizace existuje. 

Organizace tak není určená jen akcionářům, ale všem zainteresovaným skupinám. Manaţeři 

utváření etické nebo neetické chování organizace tím, jakým způsobem jednají s ostatními 

zainteresovanými skupinami. Hodnoty organizace jsou také ve vzájemném vztahu s etickým 

profilem organizace, kdy ukládají způsoby, jakými se mají manaţeři a ostatní zaměstnanci 

chovat.
48

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        
47

 BLÁHA, J, DYTRT, Z. Manažerská etika. Praha, 2003, s. 33. 

48
 BLÁHA, J. Aplikace zásad podnikatelské etiky v organizaci. In Perspektivy a potřeby managementu v 21. 

století. Ostrava, 2002, s. 15.  
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Obrázek č. 2: Model mise organizace 

 

Zdroj: BLÁHA, J. Aplikace zásad podnikatelské etiky v organizaci. In Perspektivy a potřeby managementu v 21. 

století. Ostrava, 2002, s. 15.   

 

V dnešní době není problém koupit si jakýkoliv výrobek. Rovněţ ceny nebývají příliš 

rozdílné. Co tedy můţe zvýšit konkurenceschopnost podniku? Mohla by to být právě etika a 

pochopnost spolupracovat. Jako příklad uvádím výrobu vozů u velkých automobilek. Ty 

začínají spolupracovat na vývoji nového modelu vozu s jinými automobilkami. Tato 

spolupráce jim můţe pomoci v konkurenčním boji. Dlouhodobá spolupráce na základě důvěry 

a morálních hodnot se dostávají do popředí a stávají se konkurenčním nástrojem.
49

 

 

1.2.7 Neetické způsoby podnikání 

 

 V podnikání se pokládá za správné dodrţovat morální zásady. Ne všechny podniky je 

však dodrţují a zvláště v poslední době se setkáváme často s nejrůznějšími podobami 

neetického chování. Dalo by se říct, ţe kdo chce podnikat, měl by tyto morální zásady 

                        
49

 E-LTex. Etika a výhodnost. Dostupné na: http://www.skolatextilu.cz/ov/index.php?page=17.  
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dodrţovat, vţdyť přece jde o dobrou pověst podniku, o spokojeného zákazníka, který je 

spokojen s kvalitou výrobků nebo sluţeb. Takový zákazník se pak jistě vrátí a vyuţije sluţeb i 

v budoucnu. Nicméně i přesto jsou podniky, které se eticky nechovají. Co přesně znamená 

neetické chování, jsem vystihla v následujících řádcích.  

 Za neetické a nelegální lze povaţovat mimo jiné porušování platebních podmínek, 

špionáţ u konkurence, korupci, nezákonné odposlechy a získávání informací, podvody, 

zpronevěry, diskriminaci, lhaní, krácení daní, majetkové zpronevěry, lţivé informace o 

výrobku, znečišťování ovzduší a mnoho dalších. 

 Jedním z největších problémů současnosti je korupce. Korupce zjednodušeně 

znamená úplatkářství. Je to nezákonné získávání nebo nabízení určitých výhod (finančních, 

materiálních, nemateriálních) ve svůj prospěch za účelem určitého osobního zisku. 

 „Pojem korupce obecně zahrnuje jak úplatkářství, tak nepotismus a klientismus 

(zvýhodňování na základě příbuzenských a přátelských vztahů, místo na základě 

zásluh).“(Frič, 1999) 
50

 

 Korupce vzniká v okamţiku, kdy lidé vyznávají převáţně materiálních hodnot, touţí 

po zisku. Korupci se dobře daří v dnešní uspěchané době. Samozřejmě ne ve všech státech je 

míra touhy po zisku stejná. Jedná se o to kolik má korupce příleţitostí ke svému vzniku. Mezi 

faktory ovlivňující vznik korupce patří zejména: mezery v zákonech, nejasný normativní 

systém, problematické fungování státní administrativy nebo také chudoba či klientismus.
51

 

 

1.2.8 Faktory ovlivňující etické jednání 

 

 Vedení podniku se rozhoduje o dodrţování etických zásad na základě určitých faktorů, 

kterými je ovlivňováno. Takovéto faktory jsou vnější nebo vnitřní a podle toho působí na 

podnik a jeho rozhodování. Dále to mohou být individuální faktory, které jsou u kaţdého 

jedince jiné. Obrázek č. 3  znázorňuje rozdělení faktorů do tří skupin.  

 

                        
50

 BLÁHA, J. Podnikatelská etika – předpoklad úspěšného rozvoje organizace. Ostrava, 2001, s. 115. 
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Obrázek č. 3: Faktory ovlivňující etické jednání 

 

Zdroj: BLÁHA, J, DYTRT, Z. Manažerská etika. Praha, 2003, s. 61. 

 Do vnějšího prostředí se zahrnuje veřejnost, ţivotní prostředí, politicko-správní 

prostředí, do něhoţ patří celá státní správa a samosprávné orgány. Dále je to legislativa, 

soudy, školy a školská zařízení, média a jejich vliv a samozřejmě podnikatelské prostředí, do 

něhoţ patří spotřebitelé, dodavatelé, konkurence a další účastníci. Jednotlivé faktory se 

mohou vzájemně ovlivňovat a působit. 

 Manaţeři podniků se musejí řídit v rámci vykonávání své činnosti platnou legislativní 

úpravou a to můţe někdy znamenat problém. V současné legislativní úpravě jsou jistě některé 

nedostatky, ale jak zákon stanoví, tak se musí jednat.   

Individuální vlivy mohou být různé. Můţe to být emoční zralost jedince, svědomí, 

vnitřní rozpoznání co dělat správně, postoje jedince a jeho hodnoty a další faktory.
52

 

 Organizační podmínky pak zahrnují (vnitřní vlivy): 

                        
52
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- „organizační strukturu, 

- organizační normy a směrnice, 

- skupinové normy 

- organizační kulturu 

- systém odměn a trestů 

- kodexy pro etiku 

- úroveň manažerů v organizaci.“
53

 

 

 
1.3 Společenská odpovědnost podniků 

 

V posledních letech dochází u mnoha podniků k uvědomění si důleţitých záleţitostí. 

Mezi tyto záleţitosti patří snaha o korektní podnikání, dodrţování legislativy a ohleduplné 

chování vůči ţivotnímu prostředí a lidem uvnitř i vně podniku. Toto uvědomění se nazývá 

společenská odpovědnost firem.
54

 

Společenská odpovědnost podniků (Corporate Social Responsiblity – CSR) znamená 

způsob, jakým lze vést podnikání. Tento koncept se začal vyvíjet od 70. let a vesměs dodnes 

neexistuje pro něj jednotná ucelená definice, neboť společenská odpovědnost podniků nemá 

vymezeny hranice. Jedná se tedy o čistě dobrovolnou orientaci.
55

  

„Je trendem, který apeluje na změnu orientace firem z krátkodobých cílů na 

dlouhodobé, z maximálního na optimální zisk.“
56

 

 

                        
53

 BLÁHA, J, DYTRT, Z. Manažerská etika. Praha, 2003, s. 62-63. 

54
 DYTRT, Z a kol. Etika v podnikatelském prostředí. Praha, 2006, s. 101. 

55
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Světová podnikatelská rada pro udrţitelný rozvoj (The World Business Council for 

Sustainable Development) definovala CSR jako podnikatelský přístup vůči udrţitelnému 

rozvoji, vytvářeném na základě shody s právními předpisy a nařízeními. CSR není upraveno 

zákonem a je zaměřena na tyto činnosti: 

 

1. správa a řízení obchodních společenství a etika, 

2. bezpečnost práce 

3. ţivotní prostředí 

4. lidská práva a právo na práci 

5. udrţitelný rozvoj 

6. pracovní podmínky (bezpečnost práce, počet pracovních hodin, platy), 

7. pracovní vztahy.
57

 

 

Společensky odpovědné podniky v rámci vykonávání své podnikatelské činnosti 

zohledňují nejen ekonomické faktory, ale také jiné faktory, jakými jsou snaha přispívat 

k udrţitelnému rozvoji, snaha o udrţování ţivotního prostředí a další. 

Podniky, které jsou společensky odpovědné, zavádějí do své podnikatelské strategie 

pozitivní postoje a praktiky. Podnik tak nezastává jediný cíl – zisk, ale také další cíle jako 

jsou lidé a planeta. Jedná se o často zmiňované tři Pé – people, planet, profit (lidé, planeta, 

zisk). 

Mnoho podniků jiţ naštěstí pochopilo, ţe pro jejich úspěšnost je důleţité také to, jak je 

vidí široké okolí a také to, ţe si musejí stále tento dobrý dojem udrţovat.
58

 

Společenská odpovědnost podniků znamená plnění nejen legislativních úprav, ale také 

dobrovolné odpovědné chování v těchto oblastech: 

 

1. ekonomická oblast - zde se jedná o podnikatelský kodex 

2. environmentální oblast – zlepšování v této oblasti 

3. sociální oblast - rozvíjení lidského kapitálu 

4. v komunitě – snaha o to být dobrý soused 

                        
57

 HOHNEN, P. Corporate Social Responsibility: An Implementation Guide for Business. Dostupné na: 

http://www.iisd.org/pdf/2007/csr_guide.pdf.  
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 CRS. Společenská odpovědnost firem. Dostupné na: http://www.blf.cz/csr/cz/vyzkum.pdf.  

http://www.iisd.org/pdf/2007/csr_guide.pdf
http://www.blf.cz/csr/cz/vyzkum.pdf


27 
 

 

Společenská odpovědnost podniků je dále procesem budování důvěry mezi podnikem 

a jeho okolím. Dosaţení této důvěry funguje na principu interních a externích momentů.
59

  

 

„Interní momenty chování firmy, které spočívají v přesvědčení, že není žádný rozdíl mezi 

vyhlášenými hodnotami a pravidly, kterými se má řídit a jejím skutečným jednáním, Externí 

momenty, ty spočívají v sjednocení hodnot a pravidel, které uznává firma vers. společenské 

hodnoty. Ty se mohou v průběhu času měnit, tyto změny v hodnotách, které uznává 

společnost, se musí promítnout do změn hodnot a pravidel přijatých firmou.“
60

 

 

1.3.1 Stakeholders
61 

 

Společenskou odpovědnost podniků kaţdý chápe jinak. Někdo v ní spatřuje 

odpovědné chování, někdo svěřenou povinnost a jiný v ní vidí charitativní činnost. Jiţ 

ekonom Milton Friedman prezentuje svůj názor, ţe maximalizace zisku podniku je jeho jediná 

povinnost. Avšak tato maximalizace zisku nesmí být v rozporu s pravidly hry a musejí být 

dodrţována jistá pravidla, běţná v hospodářské soutěţi. Rovněţ tento ekonom zmiňuje etické 

zvyklosti, podle kterých by se měl podnik řídit společně s platnými zákony. Společenskou 

odpovědnost spatřuje v angaţování se podniku v podporování kladných společenských 

výsledků. Jedná se tedy o zlepšování společenských podmínek.  

 V běţné praxi rozeznáváme dvě pojetí společenské odpovědnosti podniku. Jde o užší 

pojetí nebo širší pojetí. 

Užší pojetí – jedná se o odpovědnost vůči vlastníkům a vychází z Friedmanovy 

myšlenky o maximalizaci zisku. Poukazuje na to, ţe vedoucí pracovníci by měli být hlavními 

podílníky na maximalizaci zisku.
62
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 Veber, J. Společenská odpovědnost organizací – standard SA 8000. Stavební listy – časopis pro stavebnictví. 

2005, roč. XI., č. 10, s. 29.  
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 Tamtéţ. 
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 Označení stakeholders je překládáno jako třetí osoby v podnikání nebo zájmové či zainteresované skupiny. 
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Širší pojetí – jedná se o teorii zainteresovaných skupin lidí (stakeholders). Tato teorie 

se týká osob, které těţí z podniku nebo jsou podnikem určitým způsobem poškozováni. Teorie 

se odvíjí od Kantovy metody respektování druhých lidí. Rozeznáváme šest skupin těchto 

zainteresovaných skupin. Jedná se o vlastníky, management, zaměstnance, dodavatelé, 

zákazníky a místní společenství.  

Důleţitou roli zde hrají manaţeři, kteří musejí dbát na dobré pracovní vztahy a 

fungování firmy. Odpovědnost vůči vlastníkům si ţádá, aby podnik maximalizoval výnosy 

pro akcionáře, protoţe to můţe znamenat nejlepší moţnou variantu nebo oprávnění v rámci 

vlastnických práv. Teorie zainteresovaných osob nemá upřednostňovat jedny skupiny 

před jinými. Podnik tak má koordinovat zájmy všech zainteresovaných skupin.  

Existuje více pohledů na tuto teorii. Někdo pohlíţí na jednotlivé skupiny jako na 

rovnocenné a jiní upozorňují na to, ţe jsou manaţeři odpovědni vůči akcionářům. V tomto 

případě by manaţer v případě vzniků konfliktní situace měl přihlíţet k zájmům akcionářů. 

Teorie, jak známo, vychází z Kantova imperativu, který zakazuje nemorální chování a tím se 

musí manaţer řídit vůči všem zainteresovaným skupinám a chovat se k nim stejně.
63

  

„Základem pro jednání manažerů je pak základní princip managementu 

zainteresovaných skupin: Podnik by měl být řízen ve prospěch svých zájmových skupin – 

zákazníků, dodavatelů, vlastníků, zaměstnanců a místního společenství. Práva těchto skupin 

musí být zajištěna a tyto skupiny se musí účastnit v určitém smyslu rozhodnutí, která 

podstatně ovlivňují jeho blaho.“
64

 

Nyní podrobně definuji skupiny stakeholders, do které patří jiţ zmínění zaměstnanci, 

zákazníci, vlastníci/investoři, konkurence, dodavatelé a společenství. 

 

 

Zaměstnanci    vůči zaměstnancům má zaměstnavatel určitá práva a povinnosti, která 

jsou upravena v zákoníku práce.
65

 Zaměstnavatel musí zaměstnanci 

zaplatit za odvedenou práci, zajistit kvalitní pracovní podmínky, 

bezpečnost práce, dobrou komunikaci, snahu řešit problém atd.  
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64
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Zákazníci  vůči zákazníkům by měl kaţdý podnik přistupovat s velkým respektem, 

neboť právě zákazník je tím, kdo podnik „ţiví“. Zákazník stojí tedy 

vţdy na prvním místě. Podnikatelé by měli dbát na vysokou kvalitu 

výrobků a sluţeb, které zákazníkům nabízejí, dostatek dostupných 

informací a celkově by měli o zákazníka pečovat. 

Vlastníci/investoři vlastníci nesou odpovědnost za stanovení kvalitního managementu 

v podniku, který bude dělat správná rozhodnutí. 

Konkurence konkurence je všude kolem nás. Kaţdý podnik ji musí brát váţně. Ve 

vztahu s konkurencí se musí podnik chovat eticky a dodrţovat základní 

etické zásady.  

Dodavatelé tato skupina tvoří důleţitou součást podniku. Je tedy nutné, aby podnik 

s dodavateli jednal čestně, sděloval jim správné informace a počítal 

s nimi v plánovacím procesu. 

Společenství podnik by měl dodrţovat etická pravidla a podporovat významná 

odvětví, která bojují za udrţování dobrého ţivotního prostředí.
66

 

Stakeholderská rada ředitelů – jde o radu zástupců jednotlivých zainteresovaných 

skupin, kteří jsou zodpovědní za řízení podnikových záleţitostí. Jde tedy o praktickou aplikaci 

této metody v praxi. 

Image podniku se dále odráţí od toho, jak kvalitní je komunikace a zdali zástupci 

rady dokáţou dobře komunikovat se všemi zúčastněnými skupinami.
67

 

„Úkolem komunikace se zainteresovanými skupinami je zejména sledovat a 

sjednocovat veškeré aktivity organizace tak, aby se chovala a byla vnímána jako odpovědný 

občan, který si je vědom svého místa ve společnosti.“
68

   

Mezi nejčastější formy komunikace patří formy vyjednávání, zjišťování názorů, 

postojů a dalších informací pomocí metody průzkumů. Dále zde lze zařadit mediaci.
69
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Kaţdý podnik má svůj konkrétní seznam zainteresovaných skupin. Kaţdý podnik si jej 

sestavuje dle vlastního uváţení. Je však důleţité určit míru vlivu zainteresovaných skupin, 

jelikoţ se jedná o důleţité hodnoty podnikové strategie. Důleţitost těchto skupin můţe být 

rovněţ v kaţdém podniku odlišná. Pozornost je však nutné věnovat všem těmto skupinám.
70

 

Dále rozeznáváme teorii Schareholders, která poukazuje na to, ţe podnik sleduje 

pouze zájmy a potřeby akcionářů. Tato teorie by však v praxi neměla být uplatňována, neboť 

je potřeba mít spokojené a vyrovnané všechny osoby v podniku i v jeho okolí. 

 

1.4 Model morálního rozvoje podniku 

 

Kaţdý podnik, který chce být úspěšný, musí dodrţovat určitá pravidla. Jeho cílem by 

mělo být nejen dosahování zisku, ale také by měl pamatovat na morální rozvoj. Zisk je 

samozřejmě ţádoucí, bez něj by podnik neprosperoval, neinvestoval do rozvoje svých 

zaměstnanců, výrobků a procesů a výsledný efekt by měl negativní vliv na zákazníka, široké 

okolí a také ţivotní prostředí. Dosaţením zisku však celý proces nekončí. Zisk by měl být ve 

vzájemném vztahu s etikou, coţ však můţe být někdy problém. Ideálním řešením by bylo, 

kdyby osobní zájmy podnikatelských subjektů a zájmy široké veřejnosti byly v souladu. 

V tomto případě by se podnikatelské subjekty řídily výhradně ekonomickou teorií. 

Nedocházelo by tak k uchylování některých podnikatelských subjektů k šedé ekonomice. 

Jak jiţ bylo zmíněno, dosaţení zisku by mělo být v souladu s morálními hodnotami. 

Zisk sám o sobě ţádný etický smysl neobsahuje. Ten je moţné najít aţ poté, kdy se zaměříme 

na způsoby dosahování zisku. Je tedy zapotřebí vyhodnotit způsoby a cesty dosaţení zisku. 

Obecně je moţné říci, ţe mravní pojetí zisku vyplývá z hodnocení aktivit, kterými bylo zisku 

dosaţeno. 

Kaţdý podnik má nebo by měl mít určitý morální rozvoj. Existuje několik vývojových 

stupňů morálního rozvoje podniku, které nejlépe vystihuje Reidenbachův a Robinův model. 

Tento model poukazuje na pět vývojových typů podniků zaměřených na zájmy podniků o zisk 

a podnikatelskou etiku. Jedná se o rámcovou obecnou typologii podniků. 
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1. Amorální stupeň – podnik se neřídí etikou. Zastává názor, ţe jeho chování je čisté, 

dokud není odhaleno. Neetické chování povaţuje za nutnost, aby mohl obstát. 

2. Formálně právní stupeň – podnik jedná v rámci zákonů, nevystupuje proti zákonům. 

Drţí se zásady, ţe co není výslovně napsáno a zakázáno, je tedy povoleno. Pokud se 

vyskytnou z jeho činnosti společenské problémy, pak přistupuje k řešení těchto 

problémů výhradně prostřednictvím mluvčího pro styk s veřejností. Podnik často nemá 

etický kodex, a pokud ano, je zaměřen pouze na odpovědnost zaměstnanců. 

3. Společensky odpovědný stupeň – podnik si uvědomuje, ţe jednat eticky je výhodné 

z trţního hlediska. V podniku jsou určité morální zásady, je zde odpovědnější 

občanský postoj, který není zaměřen jen na akcionáře, ale také na veřejnost. Podnik se 

snaţí o dosahování zisku prostřednictvím morálních zásad, avšak stále chybí určité 

organizační opatření. 

4. Eticky se rodící stupeň – Podnik si je vědom důleţitosti etiky v podnikání. Etika se 

tak stává součástí podnikové kultury. Podnik se veřejně hlásí ke společenské 

odpovědnosti a vedení vstřícně vystupuje vůči problémům. Ekonomická rozhodnutí 

jsou prováděna v souladu s etikou. Přesto i zde chybí systémová opatření, která by 

zakazovala neetické chování uvnitř podniku.  

5. Etický stupeň – na tomto stupni si jiţ podnik plně uvědomuje nutnost etického 

chování a etické hodnoty jsou také zavedeny do podnikových procesů. Etické normy a 

principy jsou součástí všech dokumentů, postupů a jednání, kterými se podnik řídí. 

Organizační struktura se skládá z článků vedení, které se konkrétně zabývají etickými 

otázkami a řešením problémů v rámci etiky. 

Na rozvoj etického rozvoje podniku působí řada vlivů. Jde zejména o osobnost 

zakladatelů, tradice a historii podniku, hodnoty, jaké jsou vyhlídky fungování podniku do 

budoucnosti a další faktory. Ne všechny podniky musejí projít všemi stupni etického rozvoje. 

Také nemusejí dosáhnout konečného 5. stupně. Etický rozvoj nemusí nutně znamenat 

nepřetrţitý proces, ale můţe se kdykoliv zastavit nebo přeskočit na jiný stupeň. K tomu můţe 

dojít například s příchodem nového managementu nebo sloučením podniku.  
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 Tyto stupně morálního rozvoje nejsou jediné a můţou existovat také určité 

mezistupně, kdy například podnik na druhém stupni také můţe vykazovat společenskou 

odpovědnost.
71

  

 

1.4.1 Podniková kultura a její etický auditing 

 

Podniková kultura je důleţitá a utváří podnik nejen v očích veřejnosti. V rámci 

podnikatelských subjektů je moţné pozorovat dvě sféry kultury a to podnikatelskou kulturu 

a podnikovou kulturu.
72

  

„Podnikatelská kultura je širší pojem, který zahrnuje nejobecnější projevy kultury 

v podnikatelských aktivitách, které jsou všeobecně akceptovány na základě společenského 

konsenzu a vtěleny do psaných a nepsaných obecných zásad týkajících se čestnosti podnikání, 

kultury projevu, prezentace a prodeje, funkčnosti, estetičnosti a nezávadnosti produktů atd. 

Podnikatelskou kulturu vytváří suma kulturních úrovní konkrétních subjektů trhu (výrobců, 

prodejců, podniků, korporací, atd.). 

Podniková kultura je komplexem vlastních názorů, hodnot, norem chování a jednání, 

způsobu podnikání, které jsou pro každou firmu jedinečné a vytvářejí pro ni specifický osobitý 

podnikatelský styl. Ve své obecnosti musí vycházet a korespondovat s podnikatelskou 

kulturou, ale ve své konkrétnosti nabývá jedinečné podoby jak v duchovní sféře (vlastní 

způsoby řízení, vnitropodniková organizační struktura, způsob prezentace výrobků a služeb, 

atd.) tak i ve sféře materiální (osobitý vzhled továren, obchodů, výrobků, reklamních panelů, 

atd).“
73

 

 Podniková kultura by měla být součástí kaţdého podniku a především strategického 

plánování firmy. Pokud tak není, dochází k tomu, ţe podnik můţe zůstávat v určitém stavu na 
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jednom místě a můţe tak brzdit svůj morální rozvoj. Riziko pro zvyšování morálního rozvoje 

podniku můţeme zejména rozeznat podle těchto čtyř bariér.
74

 

1. Zažité postupy práce a striktně vymezené role (angl. „strong role model“)
75

 

Vedoucí pracovníci striktně vyţadují dodrţování zákonů vyplývajících z podnikové 

kultury. Chování v rámci tohoto podniku můţe být neetické a někdy také nelegální. 

Zaměstnanci, pokud si chtějí udrţet pracovní místo, musejí tyto poţadavky dodrţovat a řídit 

se jimi. Dochází tak k jakési kolektivní mravní stagnaci, kdy pracovníkovy morální zábrany 

jsou otupovány. 

2. Vysoká skupinová soudržnost – koheze (angl. „tast group cohesiveness“)
76

 

V pracovním kolektivu je pozorována vysoká skupinová soudrţnost, která znemoţňuje 

odstranění neetického chování. Převládá-li ve skupině negativní chování, vede 

k dysfunkčnosti skupiny a brzdí zdravou komunikaci ve skupině nebo navenek.  

3. Nejasné priority (angl. „ambiquity about priorities“)
77

 

V podnikové kultuře nejsou jasně stanovena pravidla a především priority. Vychází se 

z obecného očekávání, které jednoznačně poukazuje na zvýšení, sníţení nákladů a dalších. 

Zcela chybí jasné vymezení etických zásad, které by měli prezentovat vedoucí pracovníci. 

Pracovníci tohoto podniku mohou být ve svém chování nejistí a někdy se můţe stát, ţe jednají 

v rozporu s etikou. Management podniku také čelí nejistotě, neboť neví, kterým zájmům dát 

přednost. 

4. Izolace před vnějšími vlivy (angl. „protection from oxide intervention“)
78

 

Problémem můţe být také přílišná izolace podniku před vnějšími vlivy. Podnikové 

vedení špatně nese případné kritické připomínky. Etické intervence zaměstnanců jsou tajeny a 

ví o nich pouze několik vedoucích pracovníků, kteří v této záleţitosti smějí rozhodovat. 
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Pro zjištění úrovně podnikové kultury v současnosti slouţí stále více vyuţívaný etický 

audit. Etickým auditem je moţné zjistit současný stav podnikové kultury a pomocí něj je 

moţné sestavit plán na zlepšení. Zejména má velké opodstatnění u podnikového 

managementu. Výsledek auditu tak lze pouţít například pro zvýšení produktivity práce, 

zlepšení morálky zaměstnanců, zlepšení mezilidských vztahů atd. 

Etický audit můţe být například proveden určitým typem testů. Mezi nejznámější test 

patří Test etické kongruence (Test of Ethics Congruency), který vypracovala americká 

konzultační firma Narvan Associates se sídlem v Atlantě. 

Další metodou zjišťování úrovně podnikové kultury je moţné provést na základě 

osobních pohovorů s jednotlivými zaměstnanci podniku. Výhodou je vyšší počet informací, 

zjištění více informací, které by za jiné situace nemusely být získány. Osobní pohovor však 

musí být veden v přátelském duchu, aby bylo moţné získat kvalitní a upřímné informace. 

Cílem osobního pohovoru je zjistit klady a zápory morální stránky podnikové kultury 

daného podniku a upozornit na moţné slabiny. 

Existuje určitý postup kladení otázek v osobním pohovoru. Do základních otázek je 

nutné zahrnout otázky, které zjišťují úroveň znalostí. Tyto otázky se zaměřují na znalosti 

zaměstnanců. Zjišťují, zda zaměstnanci znají podnikovou kulturu, etické principy a jejich 

uplatňování. Dalším typem otázek je zjišťování úrovně dovedností a to ve smyslu, jestliţe 

jsou nebo nejsou zaměstnanci schopni rozeznat případný etický konflikt a jestli se dokáţou 

správně rozhodnout. Otázky na zjišťování kongruence mravních hodnot jsou zaměřeny na 

získání informací týkajících se míry souhlasu zaměstnanců s hodnotami podniku v porovnání 

s mravními hodnotami daných zaměstnanců. Mezi poslední základní otázky patří otázky 

soustřeďující se na postoje zaměstnanců vůči etické úrovni podniku. Zde by se měl 

zaměstnanec rozpovídat o tom, co on sám vidí jako klady a zápory, kde vidí moţné zlepšení 

morálního postoje podniku.
79
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 ROLNÝ, I. Etika v podnikové strategii. Ostrava, 2007, s. 48-50. 
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1.5 Obchodní politika a její definice  

 

 Obchodní politika je definovatelná jako soubor určitých zásad a k tomu odpovídajících 

prostředků.  

Do základních úloh obchodní politiky patří: zajišťování proporcionality ve vztazích se 

zahraničím, působení na výši vývozu a dovozu zboţí, dále teritoriální nebo komoditní 

struktury a také realizace institucí určených k rozvoji hospodářských vztahů se zahraničím. 

„Směry obchodní politiky: 

a) protekcionismus (ochranářství) - zásahy státu do zahraničního obchodu zaměřené na 

ochranu vnitřního trhu státu (pasivní prostředky) a podporu vlastních výrobků při jejich 

prosazování na zahraničním trhu (aktivní prostředky) 

b) liberalismus - omezování zásahů státu do hospodářství; odstraňování překážek bránících 

volnému pohybu zboží mezi státy u nás pomocí: možnosti dovozu a vývozu všech 

podnikatelských subjektů z tuzemska a směnitelnosti koruny (volný nákup deviz a valut).“
80

 

V současnosti mnoho velkých a středních podniků obchoduje se zahraničím. Toto 

obchodování se stává běţným. Realizace cílů obchodní politiky je uskutečňována 

prostřednictvím nástrojů obchodní politiky, mezi které patří autonomní nástroje a smluvní 

nástroje. Autonomní nástroje jiţ přestávají být aktuální, jelikoţ dochází k rozvoji 

mezinárodního obchodu. V současnosti jsou aktuální nástroje smluvní. 

Do autonomních nástrojů patří: tarifní nástroje (cla, celní kvóty, daně, poplatky atd.) a 

netarifní nástroje (dovozní dávky, dovozní depozita atd.).  

Smluvní nástroje regulují uskutečňování obchodu mezi dvěma nebo více státy. Můţe 

to být např. mezinárodní smlouva, mezistátní úmluvy nebo obchodní dohody.  

 

                        
80

 CHALUPNÍKOVÁ, L. Obchodní politika. Dostupné na: http://clanky.hyperinzerce.cz/referaty-seminarky/417-

obchodni-politika/.  

http://clanky.hyperinzerce.cz/referaty-seminarky/417-obchodni-politika/
http://clanky.hyperinzerce.cz/referaty-seminarky/417-obchodni-politika/
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Společným rysem těchto smluvních nástrojů je uskutečňování obchodu jednotlivých 

států na základě vzájemných dohod.
81
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 FOJTÍKOVÁ, L. Zahraničně obchodní politika ČR – Historie a současnost (1945 – 2008). Praha, 2009, s. 24-

34. 
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2. Analýza dodržování pravidel etiky velkých a středních podniků 

 

 Tento průzkum je zaměřen na velké a střední podniky. Oslovila jsem několik velkých 

a středních podniků prostřednictvím jejich vedoucích pracovníků, zástupců a zaměstnanců. 

Výzkum se týkal také dodavatelů, malých podniků a veřejnosti. Dotazování proběhlo formou 

dotazníkového šetření, pozorováním a osobním rozhovorem. Nejefektivnějším a 

nejrychlejším způsobem jak zjistit dodrţování pravidel etiky v jednotlivých podnicích, je 

provést výzkum. Pro kvalitní výzkum je moţné vybrat si z několika technik sběru dat:  

- pozorování, 

- rozhovor, 

- anketa, dotazník, 

- analýza dokumentů. 

Dle mého názoru je nejvhodnější metodou pro účely diplomové práce dotazníkové 

šetření, zaměřené na průzkum velkých a středních podniků a jejich postoje k etickému 

chování. Tímto šetřením jsem oslovila určitý počet podniků působících v České republice. 

Veškerá data z dotazníkového šetření jsou zcela anonymní a jsou určena pouze pro účely 

diplomové práce. Další nezastupitelnou metodou je pozorování, kdy si mohu sama vytvořit 

svůj vlastní názor. Dále je vhodnou metodou rozhovor, který však je časově náročnější a hůře 

dostupný. 

 

2.1 Obchodní politika velkých a středních podniků 

 

 Obchodní politika kaţdého podniku je velmi důleţitá. Kaţdý úspěšný podnik orientuje 

svou obchodní politiku na zákazníka. Tyto podniky také dbají na budování dobrých vztahů se 

svými obchodními partnery (dodavateli, výrobci). 

 V posledních letech se stále rychleji rozvíjí světová obchodní politika, kdy velké a 

střední podniky obchodují po celém světě.  
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 Světový obchod na globální úrovni upravuje Světová obchodní organizace (WTO) 

prostřednictvím dohod.
82

  

Obchodní praktiky, které podnik dodrţuje, se podílejí na jeho úspěchu nebo 

neúspěchu. Zde lze zahrnout nejrůznější rizika, mezi něţ patří: platby po lhůtě splatnosti, 

rizika případného nezaplacení pohledávky, moţné zneuţívání zdlouhavého soudního procesu, 

špatnou vymahatelnost práva, korupci a další neetické chovaní.
83

 

 

2.2 Příprava a sběr podkladů pro hodnocení etiky velkých a středních podniků 

 

 Pro přípravu sběru dat pro hodnocení etiky velkých a středních podniků jsem se 

rozhodla pouţít online dotazníkové šetření. Částečně jsem vycházela z metody americké 

konzultační firmy Narvan Associates, která vypracovala test etické kongruence, viz příloha č. 

1, zaměřený na míru etické shody v rámci politiky podniku, praxi a celkovou efektivitu 

pouţívání etických zásad. Dotazníkové šetření je zcela anonymní a poskytne dostatek 

informací pro stanovení aktuálního stavu dodrţování etických zásad v podniku. 

 Podrobně jsem vypracovala dotazníky zaměřené na dodrţování etických zásad a po 

telefonické domluvě je odeslala na příslušné emailové adresy k rukám asistentek podniků 

s ţádostí o postoupení dotazníků kompetentní osobě. Kaţdý dotazník obsahoval termín 

odevzdání a průvodní dopis, který zahrnuje postup vyplňování dotazníků. Jednalo se o zcela 

anonymní dotazníky zaměřené na odpověď ano, ne, nevím a další. Dotazníky obsahovaly také 

otevřené otázky. Dotazníky byly určeny manaţerům podniků, zaměstnancům, ale také 

dodavatelům a malým podnikům. Dále se sběr podkladů uskutečnil formou osobního kontaktu 

a pozorováním. 
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 Rozvojovka. Světový obchod. Dostupné na: http://www.rozvojovka.cz/svetovy-obchod_226_20.htm.  

83
 LUKEŠ, M. Malé a střední podniky v ČR a faktory jejich úspěchu. Dostupné na: 

http://nb.vse.cz/~LUKESM/PDFfiles/0d_Shrnu.pdf. 

 

http://www.rozvojovka.cz/svetovy-obchod_226_20.htm
http://nb.vse.cz/~LUKESM/PDFfiles/0d_Shrnu.pdf
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Příprava a sběr podkladů 

 Pro přípravu a sběr dat v kvalitativním výzkumu je moţné uţít více metod dotazování.  

Patří mezi ně tyto: 

 

 „…mezi dotazování zahrnujeme různé typy rozhovorů, dotazníků, škál, testů. Tyto metody se 

mohou použít samostatně, nebo v kombinaci s jinými metodami. Dvě krajní formy dotazování 

představují na jedné straně různé dotazníky s pevně danou strukturou otázek a uzavřenými 

otázkami, na druhé straně volné rozhovory, jejichž struktura není předem dána a které mají 

mnohdy podobu volného vyprávění subjektu. Pak existuje určitá střední cesta, v podobě 

polostrukturovaného dotazování, jež se vyznačuje definovaným účelem, určitou osnovou a 

velkou pružností celého procesu získávání informací“. 
84

 

 

Tvorba dotazníku 

 Prvotním krokem v sestavování dotazníku je provést předvýzkum (zjištění problémů, které by 

mohly být řešeny). Dále je moţno pouţít rozhovor s několika osoby na dané téma. V této chvíli je 

moţné začít částečně tvořit dotazník. Ve druhé fázi je zapotřebí zjistit slovník, kterým dotazovaná 

osoba hovoří, čehoţ lze dosáhnout skupinovým rozhovorem. Prvotně sestavený dotazník je moţné 

ověřit v praxi a zjistit jeho funkčnost.  

Mezi hlavní části, na které je nutné brát zřetel při sestavování dotazníku, patří: 

1. zacílení na problém 

2. zajistit si přístup k dotazované osobě 

3. zvolit správnou formu otázek 

4. volit správné označení dotazníku 

5. dotazník nesmí být příliš dlouhý, měl by obsahovat nejvíce 40 otázek 

6. dotazník musí být zajímavý, musí v první části zaujmout a dále se řídit podle náročnosti 

otázek 

7. Musí být logický a přesný
85 

                        
84

  HENDL, J. Kvalitativní výzkum : základní metody a aplikace. Praha, 2005, s. 164. 

85
 SMEP. Výzkum trhu metodou dotazování. Dostupné na: 

http://www3.czu.cz/php/skripta/kapitola.php?titul_key=83&idkapitola=131.  

http://www3.czu.cz/php/skripta/kapitola.php?titul_key=83&idkapitola=131
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Způsoby kladení otázek 

Kaţdý dotazník aby byl správně sestaven a přinesl smysluplné informace, musí 

obsahovat správně poloţené otázky. Důleţité je také sestavit dotazník podle variant odpovědí, 

který je podrobně zaznamenán na obrázku č. 4.  

 

Obrázek č. 4: Otázky v dotazníku podle variant odpovědí 

 

 

Zdroj: SMEP. Výzkum trhu metodou dotazování. Dostupné na: 

http://www3.czu.cz/php/skripta/kapitola.php?titul_key=83&idkapitola=131. 

 

 Otázky se člení také podle toho, jaký mají vztah k obsahu. Pro lepší orientaci je 

přiloţeno grafické schéma viz obrázek. č. 5. 

 

 

 

http://www3.czu.cz/php/skripta/kapitola.php?titul_key=83&idkapitola=131
http://www3.czu.cz/php/skripta/objekt.php?titul_key=83&obj=204&no=Obr. 10.6 - 4
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Obrázek č. 5: Základní členění otázek podle vztahu k obsahu 

 

 

  

  

 Zdroj: SMEP. Výzkum trhu metodou dotazování. Dostupné na: 

http://www3.czu.cz/php/skripta/kapitola.php?titul_key=83&idkapitola=131. 

 
 

 Dotazníkové šetření proběhlo u 40 manaţerů velkých a středních podniků, u 30 

zaměstnanců a taktéţ dodavatelů, malých firem a veřejnosti. Níţe jsou zobrazena data 

vyplývající z tohoto šetření. 

 

Dotazníky pro manažery podniků 

Počet dotazníků:    40 

Termín sběru dat:    červen 2010 

Metoda sběru dat:    dotazník 

Způsob výběru respondentů:  adresování dotazníku jsem zaměřila na velké a 

střední podniky v rámci České republiky. 

Úspěšnost návratu dotazníků:  40%  

Počet získaných dotazníků:  16 

Oslovené podniky z oborů:  stroje a zařízení, doprava, stavebnictví, komunikační 

technologie, energetika, velkoobchod, ostatní výroba.  

 

 

 

 

http://www3.czu.cz/php/skripta/kapitola.php?titul_key=83&idkapitola=131
http://www3.czu.cz/php/skripta/objekt.php?titul_key=83&obj=229&no=Obr. 10.6 - 5
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Dotazníky pro zaměstnance podniků 

Počet dotazníků:    30 a 40 

Termín sběru dat:    červen 2010 

Metoda sběru dat:    dotazník 

Způsob výběru respondentů:  adresování dotazníku jsem zaměřila na velké a 

střední podniky v rámci České republiky. 

Úspěšnost návratu dotazníků:  40 % a 30 % 

Počet získaných dotazníků:  9 a 12 

Oslovené podniky z oborů:  stroje a zařízení, doprava, stavebnictví, komunikační 

technologie, energetika, velkoobchod, ostatní výroba.  

 

Dotazníky pro dodavatelé a malé podniky 

Počet dotazníků:    30 

Termín sběru dat:    červen 2010 

Metoda sběru dat:    dotazník 

Způsob výběru respondentů:  adresování dotazníku jsem zaměřila na velké a 

střední podniky v rámci České republiky. 

Úspěšnost návratu dotazníků:  40 %  

Počet získaných dotazníků:  12 

Oslovené podniky z oborů:  stroje a zařízení, doprava, stavebnictví, komunikační 

technologie, energetika, velkoobchod, ostatní výroba.  

 

Dotazníky pro veřejnost 

Počet získaných dotazníků:  12 

Termín sběru dat:    červen 2010 

Metoda sběru dat:    dotazník 

Způsob výběru respondentů:  široká veřejnost 
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2.3 Analýza metody dotazování o problematice etiky v podnicích  

 

 Analýza metody dotazování o problematice etiky v podnicích je uskutečněna na 

základě informací poskytnutých zaměstnanci a manaţery podniků, dále informací dostupných 

z internetu a dodavatelských firem, malých firem a veřejnosti. Analýza byla provedena na 

základě osobního kontaktu – pohovoru s některými zaměstnanci a manaţery. Rovněţ jsem 

vyuţila moţnost pozorování v podniku. Dále byly data získávány převáţně na základě 

dotazníků. Metoda dotazování vychází z teoretických poznatků. 

Analýza je rozdělena na několik částí. Nejdříve jsem zmapovala trh a zjistila 

prostřednictvím internetových stránek kontakty na velké a střední podniky. Zjistila jsem, 

jakou činností se zabývají. Dále jsem se zaměřila na informace dostupné z jejich webových 

stránek. Soustředila jsem se na etický kodex a obchodní politiku podniku, ale i další podstatné 

informace. Poté jsem podnik oslovila. Podnik jsem kontaktovala osobně nebo telefonicky 

s ţádostí o vyplnění dotazníků. Návratnost dotazníků byla poměrně dobrá. Domnívám se, ţe 

podniky chtějí dodrţovat zásady etiky a chtějí tuto informaci prezentovat i navenek. 

Dalším krokem bylo dotazníky roztřídit podle druhu a zaznamenat do tabulek. 

K tomuto účelu jsem vyuţila program Microsoft Office Excel 2007. Do tabulek jsem pečlivě 

zaznamenala jednotlivé údaje. Následně jsem zvolila typ grafu rovněţ z programu Microsoft 

Office Excel 2007. Pro tento účel jsem vybrala sloupcový dvojrozměrný pruhový graf. 

Dotazníkovým šetřením jsem oslovila celkem 40 manaţerů velkých a středních 

podniků viz graf č. 1. Zaměřila jsem se na obecné otázky, jak vnímají manaţeři podnikatelské 

prostředí a také mne zajímalo, zdali mají etický kodex a dodrţují etické zásady podnikání.  
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Graf č. 1: Jak hodnotí manažeři dodržování pravidel etiky 

 

Zdroj: vypracováno z přijatých dotazníků. 

 

2.4 Analýza dodržování pravidel etiky ve vztahu k vybraným kritériím 

 

Tato problematika je velmi citlivá, neboť zjišťuje informace zaměřené na pohlaví, 

rasu, etnické skupiny obyvatelstva a další. Oslovila jsem s tímto tématem 30 zaměstnanců 

velkých a středních podniků s dotazníkem týkajícím se dodrţování etiky v rámci podniku. 

Otázky směřovaly na určitá kritéria, podle nichţ se podnik řídí a jedná viz příloha č. 5. 

Návratnost dotazníků byla 40%, tedy 12 dotazníků. Soustředila jsem se na okruh otázek 

zaměstnávání ţen a muţů, osob nad 50 let, etnických skupin obyvatelstva a další. 

 

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18

Přeje podnikatelské prostředí v ČR etickému 
podnikání?

Dodržovali byste etické zásady kdyby bylo 
podnikatelské prostředí dobré?

Dochází ke zlepšování podnikatelského 
prostředí v ČR?

Má Váš podnik etický kodex?

Máte stanoveny sankce za porušení etického 
kodexu?

Dodržujete etické zásady v rámci podnikání?

Nevím

Ne

Ano
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Graf č. 2: Jak hodnotí zaměstnanci dodržování pravidel etiky v rámci určitých kritérií 

 

Zdroj: vypracováno z přijatých dotazníků. 

  

Průzkum dodrţování pravidel etiky zaměřený na určitá kritéria proběhl dále na základě 

online dotazníkového šetření a osobního kontaktu s manaţery podniků. Osloveno bylo 40 

manaţerů velkých a středních podniků. Úspěšnost získaných informací byla ve výši 40 %. 

Výsledky zkoumané problematiky přehledně zobrazuje graf č. 3. 

 

 

 

0 2 4 6 8 10 12 14

Přistupují  podniky stejně k zaměstnávání 
mužů a žen?

Jsou ženy v zaměstnání více zvýhodněny?

Jsou muži v zaměstnání více zvýhodněni?

Zaměstnávají podniky také etnické skupiny 
obyvatelstva?

Zaměstnávají podniky osoby zdravotně 
postižené?

Zaměstnávají podniky osoby nad 50 let?

Propouštějí podniky často osoby nad 50 let?

Nevím

Ne 

Ano
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Graf č. 3: Jak hodnotí manažeři dodržování pravidel etiky v rámci určitých kritérií 

 

Zdroj: vypracováno  z přijatých dotazníků. 

 

2.5 Shrnutí výsledků analýzy metody dotazování o problematice etiky v podnicích 

 

 Podnikatelské prostředí – názory některých vedoucích pracovníků spočívají v tom, 
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však všechny oslovené podniky dodrţují etické zásady a většina podniků má také zakotven 

etický kodex.  Všechny mnou dotázané velké a střední podniky se shodly na tom, ţe 

dodrţování etických zásad je důleţité a pro podnik prospěšné.  

Pokud se týká mého osobního názoru, pak se jedná o velmi křehké téma a domnívám 

se, ţe mnoho podniků odpovídalo na dotazníky tak, jak by to mělo ve skutečnosti vypadat. 

 Je jisté, ţe podnikatelské prostředí velmi ovlivňuje dodrţování etiky v podnikání a 

pokud by bylo toto prostředí dobře uzpůsobeno pro podnikání, pak by podniky s radostí etické 

zásady dodrţovaly. Na tom se shodlo plných 88 % dotázaných. 

 Řada manaţerů však pohlíţí na podnikatelské prostředí jako na dobré a stále se 

zlepšující, coţ je více motivuje k dodrţování etiky v podnikání. Tvoří tak 50 % dotázaných. 

 Všechny mnou oslovené podniky dodrţují etické zásady, mnoho z nich mají etický 

kodex a mnoho z nich má určité sankce za jeho porušení. Mezi nejzávaţnější porušení 

etického kodexu některé podniky neváhají pouţít ty nejsilnější zbraně – rozvázaní pracovního 

poměru. 

 

2.6 Shrnutí výsledků analýzy metody dotazování v problematice dodržování pravidel etiky ve 

vztahu k vybraným kritériím 

 

Zkoumaná problematika měla vyjádřit situaci jak vidí určitá kritéria zaměstnanci 

podniků. Z výsledků dotazníkového šetření je moţné vysledovat určitou shodu v názorech 

oslovených osob. Většina z nich si myslí, ţe osoby nad 50 let jsou častěji propouštěni a 

povaţují to za neetické chování podniků. Shodují se však zcela na tom, ţe podniky 

zaměstnávají osoby nad 50 let. Důvodem pro propouštění osob nad 50 let můţe být nízká 

flexibilita nebo zdravotní důvody, proto vedoucí pracovníci zvaţují zaměstnávání starších 

osob. Z morálního hlediska je to však velmi neetické a poukazuje to na moţnou diskriminaci, 

která se však velmi těţce odhaluje.  

Zaměstnávání osob se zdravotním postiţením bylo hodnoceno mírněji. Z tohoto 

výsledku je moţné usoudit, ţe se zaměstnanci s osobou zdravotně postiţenou znají nebo tuto 
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osobu zná jejich blízký. Případně to poukazuje na vyšší informovanost obyvatelstva o nutnosti 

zaměstnávat osoby se zdravotním postiţením.  

Na otázku, zdali podniky zaměstnávají také etnické skupiny obyvatelstva mnoho 

dotázaných odpovědělo, ţe ano. Někteří o tom nejsou informováni.  

K otázce, zdali jsou muţi nebo ţeny více znevýhodněni odpovídali respondenti různě.  

Dále jsem oslovila manaţery podniků. Všechny podniky se shodly na tom, ţe při 

náboru nových uchazečů nehraje ţádnou roli ani pohlaví, ani rasa, ani handicap pouze to, ţe 

daný uchazeč musí splňovat dané kvalifikační poţadavky. Přesto ve většině oslovených 

podnicích pracuje více muţů neţ ţen a některé z nich nezaměstnávají příslušníky etnických 

skupin obyvatelstva. Domnívám se však, ţe šlo o podniky s náročnější manuální prací vhodné 

zejména pro muţe. V tomto aspektu bych diskriminaci nespatřovala. 

Vůči handicapovaným lidem jsou podniky ohleduplní a uvádějí, ţe osoby s některým 

postiţením zaměstnávají. Handicapované osoby zaměstnavatelé zaměstnávat musejí, neboť 

jim to přímo ukládá zákon. Ten zaměstnavatelům s více neţ 25 zaměstnanci přikazuje 

zaměstnávat osoby zdravotně postiţené a ty musejí pracovat u zaměstnavatele ve výši 4 % z 

celkového počtu zaměstnanců. Další moţností, kterou podniky v tomto ohledu mají, je odběr 

výrobků a sluţeb prostřednictvím chráněných dílen. Další moţností pak jsou odvody do 

státního rozpočtu.
86

  

Povinnost zaměstnávat osoby zdravotně postiţené vychází ze zákona a podnik se 

zákonem musí řídit, proto všechny odpovědi byly kladné. Lišily se pouze v tom, jestli podnik 

zaměstnává zdravotně postiţené osoby nebo plní tuto povinnost jinak.  

Všechny podniky přistupují rovnocenně k dodrţování etických zásad vůči etnickým 

skupinám obyvatelstva, nedělají rozdíly mezi muţi a ţenami a většinou všechny podniky 

zaměstnávají osoby starší 50 let. 

 

 

                        
86

 Zákon č. 435/2004 Sb. 
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3. Dodržování etiky v politice podniků 

 

Mnohé podniky jiţ v současnosti mají na svých webových stránkách uvedeny 

informace týkající se dodrţování etiky v obchodní politice podniku.  

Základním principem pro naše jednání je poskytování nejlepších možných produktů 

a služeb všem našim zákazníkům. Neméně důležité je udržování plně fungujících vztahů s 

obchodními partnery, založených na vzájemné důvěře. Jednáme seriózně a jsme 

důvěryhodným a spolehlivým partnerem pro všechny naše partnery. 

Toto je jedna z moţných prezentací podnikatelské etiky, kterou lze dohledat na 

webových stránkách podniků. Podnik se tak snaţí informovat širokou veřejnost o jeho 

kladném vztahu k etice a snaţí se o větší důvěryhodnost. 

Takových podniků je dnes jiţ více a stále více jich přibývá, coţ je dobře. Mezi 

dostupné informace podniků také patří etický kodex, který taktéţ prezentují na svých 

webových stránkách. 

Mnoho velkých podniků se po vstupu do EU začalo orientovat na obchodování 

v rámci členských zemí EU. 

 

3.1 Pohled manažerů na dodržování pravidel etiky 

 

Tato problematika jiţ byla zčásti popsána v kapitole 2.6. Mezi další otázky zabývající 

se problematikou etiky v podnikání patřila otázka, zdali etické jednání v podnikání je pro 

manaţery jedno z nejdůleţitějších. K této otázce se vyjádřilo plných 88 % kladně. Ostatní 

respondenti se k tématu nevyjádřili. S diskriminací se setkalo 63 % oslovených a 88 % osob 

se s ní snaţí bojovat v rámci podniku. Dalším tématem byla korupce, se kterou se setkalo 

celých 56 % oslovených, coţ povaţuji za velmi palčivý problém a vypovídá to o tom, ţe se jí 

stále v České republice daří dobře. Korupci obecně povaţuji za nejproblémovější oblast 
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neetického chování. Zbývající odpovědi byly jiţ téměř shodné a vypovídají o tom, ţe většina 

podniků se drţí etických zásad, viz graf č. 4. 

 

Graf č. 4: Pohled manažerů na dodržování pravidel etiky 

 

Zdroj: vypracováno z přijatých dotazníků. 
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3.2 Pohled dodavatelů a malých podniků na dodržování etiky ve velkých a středních 

podnicích 

 Malé podniky a dodavatelé velkých podniků se často musejí přizpůsobit velkým 

podnikům. Pokud velký podnik sníţí cenu, musí ji sníţit také malý podnik nebo přijít na 

způsob jak se s tímto problémem jinak vyrovnat. Také dodavatelé velkých podniků bývají 

někdy pod tlakem, neboť v některých případech jsou závislí na jejich objednávkách.  

Aby veškeré tyto procesy byly úspěšné a podniky mohly mezi sebou vzájemně 

obchodovat, je potřeba, aby všechny strany dodrţovaly zásady etiky v podnikání. 

Jak tedy nahlíţejí majitelé menších podniků a dodavatelé na dodrţování zásad etiky ve 

velkých a středních podnicích? 

Dodavatelé a malé firmy jsem oslovila prostřednictvím online dotazníku. Dodavatelé a 

malé podniky vesměs hodnotili chování velkých podniků spíše pozitivně, viz graf č. 5. 

 

Graf č. 5: Jak hodnotí chování velkých a středních podniků dodavatelé a malé podniky 

 

Zdroj: vypracováno z přijatých dotazníků. 
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3.3. Pohled personálu na etiku a její dodržování v podnicích 

 

 V této kapitole jsem se soustředila na získávání dat od zaměstnanců nejrůznějších 

podniků. Otázky směřovaly na prostředí u jejich zaměstnavatele a také na jejich názor na 

ostatní podniky.  Oslovila jsem také širokou veřejnost s dvanácti dotazníky. 

Celkem bylo osloveno 30 zaměstnanců firem. Návratnost dotazníků byla 30 %, tedy 9 

osob odpovědělo. Obecně nebyl výrazný problém s odpovědí na okolní podniky. Horší situace 

byla u posuzování dodrţování etiky v rámci podniku, kde je dotazovaný zaměstnán. Tam lidé 

více volili odpovědi typu „nedokáţu posoudit“.  

Graf č. 6 popisuje situaci v podnicích obecně, jak tuto záleţitost vnímají lidé ze 

širokého okolí. 

Graf č. 6: Jak vnímá veřejnost etické prostředí velkých a středních podniků 

 

Zdroj: vypracován  z přijatých dotazníků. 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

Převážně 
eticky

Převážně 
neeticky

Nedokážu 
posoudit

Ano Ne

Chovají se podle Vás velké a 
střední podniky převážně eticky 
nebo neeticky?

Dostali jste se Vy nebo někdo z 
Vašich blízkých do styku s 
neetickým chováním?



53 
 

 Lidé obecně vnímají situaci u velkých a středních podniků jako méně etickou. 50 % 

dotázaných popisuje, ţe podniky se chovají převáţně neeticky a 17 % dotázaných tuto situaci 

nedokáţe posoudit. Také 58 % dotázaných uvádí, ţe se oni sami nebo jejich blízký setkali 

s neetickým jednáním. 

 

Graf č. 7: Jak vnímají zaměstnanci etické prostředí svého podniku 

 

Zdroj: vypracováno z přijatých dotazníků. 
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Jednalo se o 67 % dotázaných. Většina osob také odpověděla, ţe se k nim manaţeři chovají 

eticky. 
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4. Návrhy a doporučení 

 

 Všichni máme určité morální zásady, hodnoty. Také většina z nás se setkala s etickým 

jednáním nebo neetickým jednáním. Kaţdý ví, co je dobré a co by se dělat nemělo. Proč tedy, 

kdyţ to kaţdý víme, tak nejednáme? Na tuto otázku řada lidí odpoví, ţe kaţdý je jiný a podle 

toho jedná. V dnešní uspěchané době se lidé snaţí přeţít, zajistit se po finanční stránce, 

dosáhnout maximálního moţného zisku v podnikání a někteří pro to udělají cokoli. A právě to 

je špatně. Dokonce jim v tom ani nebrání ţádné jednoznačné zákony, které by tuto 

problematiku upravovaly. Jak ale můţe běţný podnikatel vystupovat eticky, kdyţ ani 

představitelé státu se tak nechovají? Často slýchám větu, ţe krást se musí ve velkém a pak se 

nemůţe nic stát. Domnívám se, ţe v České republice nejsou dobře stanoveny zákony. To by 

se mělo změnit a některé tresty by se měly zpřísnit.  

 

Návrh č. 1 – legislativa 

 

 Doporučuji zavést zákon, který by konkrétně zamezil nejhrubšímu neetickému 

chování a jednání. Jednalo by se zejména o korupci, nezákonné odposlechy a získávání 

informací, podvody, zpronevěry, diskriminaci, lhaní, krácení daní, majetkové zpronevěry, 

lţivé informace o výrobku nebo znečišťování ovzduší, coţ povaţuji za velmi závaţný 

problém. Problém však je také diskriminace, jako např. diskriminace na základě pohlaví (ţeny 

mají obecně niţší platy), věku (lidé nad 50 let jsou velmi špatně uplatnitelní a často 

propouštění), ţeny po mateřské a rodičovské dovolené (velmi často jsou propouštěny po 

nástupu do práce nebo nemůţou i několik let najít práci) a další. Samozřejmě kaţdé neetické 

chování je špatné. Špatná je také situace v ČR s vymahatelností práva. 

Zároveň však by bylo potřeba částečně sníţit daňové odvody podnikatelů a tím zajistit 

lepší podmínky pro podnikání především pro malé a střední firmy. Další nevyhnutelnou 

změnou by mělo být zjednodušení zákona a odstranění dvojsmyslnosti a některých mezer v 

zákoně. Také je potřeba, aby soudy fungovaly lépe, rychleji a efektivněji.  
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Návrh č. 2 – vzory 

 

 Tento návrh se bude hůř uplatňovat. Jak jiţ jsem zmínila, bylo by vhodné, aby etické 

chování a jednání patřilo ke kaţdodennímu ţivotu těch nejvlivnějších osob. Pokud budou tyto 

osoby působit na společnost pozitivně, dokáţou jít příkladem, pak tento pozitivní vliv bude 

jistě působit na celou společnost. Lidé začnou více důvěřovat těmto osobám a podle jejich 

vzoru začnou i sami u sebe více dodrţovat etické zásady. Dále by měly právě velké podniky 

jít příkladem menším podnikům v rámci dodrţování etiky v podnikání.  

 

Návrh č. 3 – etický kodex 

 

 Mnoho podniků má v dnešní době zaveden etický kodex, podle něhoţ se řídí. Ale 

rovněţ existuje dostatečné mnoţství podniků, které jej nemají. Domnívám se, ţe etický kodex 

by měl být součástí všech větších podniků. Jistě by to vyţadovalo určitou legislativní úpravu. 

 

Návrh č. 4 – výběrové řízení 

 

 V tomto bodě si představuji výběrové řízení na nejvyšší pozice. Kandidáti na nejvyšší 

pozice v podnicích by měli být vybírání obzvláště důsledně. Poţadována by měla být 

dostatečná praxe uchazeče, ale také schopnost jednat s lidmi a umět vést tým. V kaţdém 

případě by mělo proběhnout regulérní výběrové řízení, ke kterému někdy nedochází. 
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Návrh č. 5 – platební podmínky 

 

 Je nutné zajistit, aby kaţdý podnik dodrţoval platební podmínky, které má dohodnuté. 

V podnikatelské činnosti existují určité smlouvy, ze kterých podnik vychází, ale ne vţdy jsou 

dodrţovány. To by se mělo změnit a začít přistupovat k těmto závazkům zodpovědně. 

 

Návrh č. 6 – kapitál 

 

 Doporučovala bych umoţnit podnikům dosáhnout snadněji úvěr na financování 

podloţených potřebných činností. Úvěr by bylo moţné dosáhnout snadněji a rychleji, ale 

volila bych přísnější formu kontroly. 

 Návrhů a doporučení je zajisté více. Bude důleţité, jak budou jednotlivci k této 

problematice přistupovat. Jen my všichni můţeme s tím něco udělat a pokusit se brát etické 

zásady váţně. 

 

Návrh č. 7 – mezinárodní obchodování 

 

 Přestoţe jiţ dlouhou dobu naše republika náleţí do Evropské unie, stále ještě existují 

určitá omezení v rámci podnikatelské činnosti u sousedních států. Je tedy nutné tyto bariéry 

postupně odstraňovat a zlepšovat současné podmínky a umoţnit tak podnikům a 

podnikatelům efektivnější přístup k mezinárodnímu podnikání.  
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Návrh č. 8 – životní prostředí 

 

 Ţivotní prostředí je v mnoha krajích České republiky špatné. Je to zapříčiněno také 

dřívější socialistickou vládou, která se orientovala zejména na průmysl, ale také současným 

neutěšeným stavem podniků, které značně znečišťují ovzduší. Proto vidím v této oblasti velké 

moţnosti a nutnost opatření. Je potřeba stanovit nejpřísnější zákony proti znečišťování 

ovzduší a pouţít k tomu veškeré dostupné prostředky. Podnik by měl dbát na kvalitní ţivotní 

prostředí především moderním zařízením a měl by také instalovat nejrůznější čističky. 

V současnosti je tato oblast jiţ sledována a kontrolována, přesto stále není zcela úspěšná a 

jsou zde regiony, které výrazně trpí na znečištěné ovzduší.  

 

Návrh č. 9 – diskriminace 

 

 Současný stav na trhu práce je velmi alarmující. Jiţ dříve bývala otázka 

nezaměstnanosti velkým problémem, ale v současnosti s přispěním celosvětové hospodářské 

krize se tento problém násobí. Z trhu jsou automaticky vytlačování nejvíce postiţení lidé, 

kteří jiţ dříve těţce hledali uplatnění. Jedná se o tzv. diskriminované osoby na trhu práce. 

Jsou to zejména jiţ dříve zmíněné ţeny na mateřské a rodičovské, lidé starší padesát let, 

nekvalifikovaní pracovníci, osoby se zdravotním postiţením a další skupiny osob.  

V tomto směru je nutné, aby podnik bral váţně problém diskriminace. Samozřejmě, ţe 

mnoho podniků se snaţí vyhnout takto diskriminovaným osobám, neboť právě tyto osoby mu 

můţou zvýšit provozní náklady. Je však tento způsob morální? Pokud podnik nezaměstná 

takto diskriminovanou osobu, nemusí čelit problémům spojeným se zaškolením a udrţením 

pracovníka. Na druhou stranu jej však diskriminuje a to je ze zákona zakázáno. Jedná se o 

velmi váţný problém a je o to váţnější, ţe je jen těţce prokazatelný. Proto doporučuji zpřísnit 

zákony také v oblasti diskriminace a přímo upravit práva těchto lidí v zákoně.  

 

 



59 
 

Návrh č. 10 – vzdělávání 

 

 Doporučuji, aby kaţdý podnik vynakládal určité finanční prostředky na vzdělávání 

svých zaměstnanců, vedoucích pracovníků a dalších zúčastněných osob v rámci etických 

pravidel. Tato investice se mu jistě vrátí a zúročí ji.  

 

Návrh č. 11 – informace 

 

 Některé podniky nemají dostatek informací týkajících se etického způsobu podnikání. 

Je tedy nutné zvýšit informovanost zaměstnanců a zaměstnavatelů. Podnik by měl mít moţné 

zdroje slouţící pro informace svých zaměstnanců.  

 

Návrh č. 12 – daňové úlevy 

 

 Mnoho lidí je závislých na nabídce práce. Většina z nich jsou zaměstnanci. Aby mohly 

podniky nabízet pracovní uplatnění, potřebují k tomu vhodné podnikatelské prostředí, zákony 

a další moţné výhody. Domnívám se, ţe pokud dostanou zaměstnavatelé určité daňové úlevy, 

projeví se to také v nabídce práce, která začne stoupat a sníţí se nezaměstnanost, která je 

problémem stále větším. 

 

Návrh č. 13 – nezákonné odposlechy 

 

 Nezákonné odposlechy se v posledních letech dostaly do popředí a s tímto problémem 

si lámou hlavu mnohé výše postavené osobnosti. Jak tomuto problému zabránit? Jistě je 

moţné přistoupit k řešení zmíněného problému přísným chráněním soukromých dat, která 
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jsou dalším problémem a jsou často velice snadno k dispozici. Proto navrhuji zpřísnit 

poskytování dat a zavést patřičný, jednoznačný zákon, který by tuto problematiku správně 

ošetřil. 

 

Návrh č. 14 – výuka ve školách 

 

 Výuka etiky a morálního chování by měla být součástí povinné školní docházky. 

Tento předmět by se měl vyučovat na základních, ale i středních a později vysokých školách. 

Jak jiţ bylo řečeno, na mladého člověka zásadně působí primární rodina, ale domnívám se, ţe 

vhodnou formou výuku je moţné zvýšit informovanost mladých lidí o této problematice a 

pomoci k lepšímu dodrţování etických zásad.  

 

Návrh č. 15 – kvalita výrobků a služeb 

 

 Přestoţe podnik reprezentují jeho výrobky a sluţby, mnohdy se setkáváme 

s nekvalitními produkty. To se však odráţí na značce a můţe to neblaze podnik ovlivnit. Proto 

by bylo vhodné, aby podniky poskytovali dostatek informací o svých výrobcích a sluţbách, 

poskytovali pravdivé informace a nic nezamlčovali. Kaţdý zákazník se rád vrátí k výrobci, 

který poskytne dostatek informací, jedná vstřícně a otevřeně. 

 

Návrh č. 16 – čestné a otevřené jednání 

 

 Tento poslední návrh shrnuje všechny návrhy předešlé. Úkolem a cílem kaţdého 

podnikatele, ať uţ se jedná o malý podnik nebo velkou korporaci, by mělo být výlučně čestné 

jednání bez ohledu na následky. Samozřejmě zisk je velmi důleţitý, ale nemůţe být 

dosahován doslova za kaţdou cenu. Čestné jednání však vychází z nitra člověka a takové 
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jednání nemůţe být nikomu vnuceno ani přikázáno a to především, nejedná-li v rozporu se 

zákonem.  
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Závěr 

 Závěrečná diplomová práce se zabývá etikou v podnikání ve velkých a středních 

podnicích, dodrţováním etiky a dalších otázek spojených s etikou v podnikatelském prostředí.  

Dodrţování základních pravidel etiky by mělo být přítomno ve všech podnicích bez 

výjimky. Dnešní doba nahrává nečestnému jednání a neetickým obchodním praktikám. Zisk 

by měl být dosahován pouze čestným způsobem, aby nebyl ochuzen ţádný spolupracující 

účastník. 

Cílem diplomové práce bylo prozkoumat podnikatelské prostředí v České republice 

v rámci dodrţování zásad etiky velkých a středních podniků. Provedla jsem několik průzkumů 

zaměřených na manaţery, zaměstnance, dodavatele a malé firmy. Z uvedených odpovědí 

docházím k závěru, ţe v České republice stále není podnikatelské prostředí zcela uzpůsobené 

k dodrţování etických zásad, avšak tato situace se pomalu zlepšuje. Pokud podnikatelské 

prostředí zajistí dobré podmínky pro podnikání, manaţeři podniků začnou striktně dodrţovat 

zásady etiky v podnikání. K tomuto zlepšení však můţe dojít na základě změny legislativy, 

ale i změny v chápání manaţerů podnikatelské činnosti. Mnohé můţe ovlivnit stát, avšak část 

zodpovědnosti nesou také akcionáři.  

Dále jsem se soustředila na otázku, zdali jsou eticky jednající podniky úspěšnější neţ 

podniky, které etiku nedodrţují. Na tuto otázku není jednoduché odpovědět. Některé podniky 

jednají čestně a jsou úspěšné a jiné podniky jednají nečestně nebo jednají nečestně jen někdy, 

a přesto jsou úspěšné také. Většinou jsou však úspěšné do doby, neţ se na jejich nečestné 

jednání přijde. Mnoho lidí je také toho názoru, ţe pokud by měli rozhodovat mezi čestným a 

nečestným jednáním v rámci podniku, pak by zvolili to, které by přineslo podniku uţitek. 

Spousta manaţerů se shoduje na tom, ţe v České republice stále chybějí jednoznačné zákony, 

které by přímo tuto problematiku ošetřovaly. Z dostupných informací a zdrojů jsem došla 

k závěru, ţe z dlouhodobého hlediska je etické jednání výhodnější.  

Také mne zajímalo, zdali je dodrţování etických zásad běţné v kaţdém větším 

podniku nebo jsou tyto zásady součástí pouze některých podniků. K tomuto tématu se všichni 

manaţeři vyjádřili jednoznačně s tím, ţe etické zásady dodrţují. 

 Dodrţovat etiku v podnikání můţe být pro daný podnik prospěšné, neboť si buduje 

dobré jméno a povědomí o své značce u široké veřejnosti. Nicméně ne kaţdý dokáţe v rámci 
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podnikání jednat eticky. Tato práce z části načala problematiku týkající se neetického 

chování. Mezi nejzávaţnější spatřuji korupci neboli úplatkářství. Je doslova všude kolem nás. 

Touto obsáhlou problematikou jsem se však příliš nezabývala, neboť její řešení by v mnohém 

přesáhlo rámec diplomové práce. 

 Záleţí na kaţdém z nás, jak se postaví k dodrţování etiky. Všichni víme, ţe je etika 

důleţitá, o tom není pochyb, ale důleţité je, aby se podle ní všichni řídili. Aby se jí řídili 

jednotlivci v soukromém ţivotě, ale i nejvyšší představitelé velkých korporací. Není to však 

snadný úkol a bude k tomu nutné vynaloţit mnoho úsilí.  
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Příloha č. 1: Test etické kongruence 

 

 

Teze k posouzení 

 
1. V případě, že chybí detailně propracovaná politika firmy nebo precedentní 

případy, jako platné vodítko pro rozhodování slouží vždy deklarované 

hodnoty podniku.         

   

Počet bodů 

2.  Tyto hodnoty a s nimi spojené zásady se nemění, i když se podniku nedaří.  

 

      

             Počet bodů 

3. I sebelepší výsledky jsou pro podnik nepřijatelné, pokud jich bylo dosaženo 

na úkor porušování etických standardů.              

 

Počet bodů 

4. Pokud mají zaměstnanci ve své práci problémy etického charakteru, 

naleznou pro ně ze strany podniku pochopení a pomoc při jejich zvládnutí.           

 

Počet bodů 

5. Při oceňování výkonnosti zaměstnanců je nutné brát v potaz, zda dodržují 

etické normy a principy. 

                                                                                                                                   

Počet bodů 

6. Pracovní skupina, do které se sám řadíte, výrazně podporuje dodržování 

etických norem.                          
                                                                                                                          

Počet bodů 

7. Při povyšování je mimo jiné ukazatele také vždy brán zřetel na morální 

profil zaměstnance.  

                                                                                                                                             

Počet bodů 

 

 

 

 

 

 



 

 

Příloha č. 2: Etický kodex 

 

EE TT II CC KK ÝÝ   KK OO DD EE XX   

 

My, kteří svým podpisem stvrzujeme přijetí závazků z tohoto dokumentu, jsme si vědomi, ţe 

pouhé plnění zákonných ustanovení, regulujících pravidla dodávek zboţí a sluţeb po stránce 

technické a obchodní, nepokrývá celý rozsah poctivých vztahů ke spotřebitelům. 

 

Proto se zavazujeme: 

 

A/ v reklamě a předprodejních marketingových etapách informovat o skutečných vlastnostech 

dodávaného zboţí a sluţeb, vyhýbat se reklamě a propagaci agresivního typu, klamavé 

reklamě a nezneuţívat dětí jako cílové skupiny reklamy. 

 

B/ při vývoji produktů sledovat zájem spotřebitele z hlediska nákladů ţivotního cyklu a 

vyváţený poměr mezi cenou, uţitnými vlastnostmi a ţivotností výrobku. Přijímáme zákaz 

bezdůvodného vytváření vědomých a umělých omezení ţivotnosti výrobků. Pokud takové 

omezení je nutné na základě bezpečnostních či jiných předpisů, bude na ně spotřebitel jasně 

upozorněn. Přijímáme poţadavek na hledisko zdravotní nezávadnosti a bezpečnosti výrobků a 

na nepoškozování ţivotního prostředí v ţádné fázi ţivotního cyklu výrobků. Spotřebiteli 

poskytneme při prodeji dostatečné informace, aby nedošlo k poškození ţivotního prostředí 

nevhodným vyuţitím nebo provozem výrobku. Při vývoji budeme respektovat hledisko 

opravitelnosti výrobku, pokud se jedná o výrobek pro opakované pouţití, ergonomie a snadné 

údrţby. 

 

C/ spotřebiteli poskytovat jasné, čitelné a srozumitelné informace o podmínkách dodávky 

včetně postupu při reklamaci výrobků. Dokumentace, spojená s dodávkou výrobku (návody, 

technické popisy apod.) bude ve srozumitelné a pro spotřebitele jasné a čitelné formě. Vydaná 

potvrzení o prohlášení o shodě budou dostatečně podloţena a dostupná. U balených výrobků, 

prodávaných podle váhy nebo objemu budeme uvádět zároveň celkové a jednotkové ceny. U 

potravin budeme uvádět sloţení, energetickou hodnotu, obsah základních ţivin, obsah 

geneticky modifikovaných sloţek a případné alergeny nebo jiné látky či úpravy nevhodné či 

nebezpečné pro skupiny spotřebitelů s určitým onemocněním nebo omezením. 

 

D/ při vyřizování reklamací přijímat zásadu "v pochybnostech ve prospěch spotřebitele". 

Reklamace budeme přednostně vyřizovat výměnou zboţí nebo vrácením peněz. Pokud 

budeme provádět opravu, pak to v nejkratším technicky moţném termínu. Třicetidenní lhůtu 

pro vyřízení reklamace povaţujeme za maximální a budeme ji aplikovat pouze v 

komplikovaných případech; v ostatních případech vyřídíme reklamaci bez zbytečného 

odkladu. Pokud bude reklamace vyřízena výměnou zboţí či odstoupením od smlouvy, 

vyřídíme ji obratem na počkání, nebude−li třeba povahu vady z naší strany přezkoumat. 

 

E/ vytvořit podmínky, aby poprodejní servis byl pro spotřebitele dostupný a pokrýval celé 

období technické ţivotnosti výrobku. Pokud je pro spotřebitele výhodnější oprava či 

rekonstrukce výrobku, nebudeme prosazovat náhradu novým výrobkem, respektive 

poskytneme úplné informace pro jeho vlastní rozhodnutí. 

 



 

 

F/ smluvní podmínky vydávat ve srozumitelné, zřetelné a přehledné formě. Tyto podmínky 

budou platné po dobu, na kterou se smlouva uzavírá, pakliţe spotřebitel dobrovolně nevysloví 

souhlas s jejich změnou; k tomuto souhlasu nemůţe být jakkoli nucen, a to ani pohrůţkou 

ukončení smlouvy. Cenové změny v době platnosti smluv budeme provádět pouze v 

souvislosti s inflací nebo cenou subdodávek, a to vţdy výlučně za podmínek předem známých 

spotřebiteli jiţ při uzavření smlouvy. Pokuty za předčasné ukončení závazku odebírat sluţby 

budeme uplatňovat pouze do výše odpovídající námi vynaloţeným nákladům, spojeným s 

ukončením smlouvy. 

 

G/ sluţby poskytovat na nejvyšší dosaţitelné znalostní a technické úrovni. Při stanovení 

rozsahu sluţeb budeme poctivě informovat spotřebitele o očekávaném výsledku sluţby a o 

moţných alternativních postupech vhodnějších pro spotřebitele. Nebudeme uměle zvyšovat 

rozsah sluţby nebo prodluţovat dobu jejího poskytnutí. 

 

H/ při aplikování zaváděcí ceny u nových druhů sluţeb, na to výslovně spotřebitele 

upozorníme a současně mu poskytneme informaci o budoucí výši ceny za tyto a související 

sluţby. 

 

I/ dodrţet zákaz cenových kartelů a jiných forem koordinace trţních podmínek. Při uzavírání 

smluv nebudeme vynucovat ani navrhovat smluvní podmínky, které jsou v rozporu s dobrými 

mravy nebo jakkoli poškozují či znevýhodňují 

spotřebitele. 

 

J/ respektovat spotřebitele jako smluvní stranu a budeme připraveni typové smlouvy 

přizpůsobit individuálním potřebám spotřebitele. Zajistíme čitelnost a srozumitelnost smluv a 

nebudeme odkazovat na dokumenty či podmínky, které nejsou pro spotřebitele srozumitelné a 

známé. 

 

K/ účtovat při účtování sluţeb na základě časové sazby pouze skutečně vyuţitý čas, 

redukovaný o neefektivně strávený čas, nezaviněný spotřebitelem. 

 

L/ seznámit všechny naše zaměstnance s právními předpisy týkajícími se ochrany spotřebitele 

a tito budou při jednání se spotřebitelem podle těchto právních úprav jednat. 

 

M/ poskytovat spotřebitelům informace úplné, pravdivé, objektivní a kompetentní. Především 

se zavazujeme, ţe nebudeme spotřebitele informovat klamavým či zavádějícím způsobem a 

pouţívat agresivní komerční praktiky. 

 

N/ respektovat opatření k nápravě pokud nám bude uloţeno jakýmkoli státním orgánem a 

neprodleně o této skutečnosti informovat správce registru. 

 

O/ souhlasíme s tím, ţe budeme zařazeni do registru firem, které akceptovaly tento dokument. 

Souhlasíme s tím, ţe správce registru můţe průběţně vyhodnocovat plnění závazků 

uvedených v tomto etického kodexu a výsledky hodnocení zveřejňovat . 

 

Máme právo uvádět podle svého uváţení skutečnost, ţe jsme přijali etický kodex a ţe jsme 

zařazeni v „Registru etických dodavatelů“ vedeném sdruţením Spotřebitel.cz. 

 



 

 

Příloha č. 3: Modelový etický kodex 

 

Preambule 

 Při všech svých operacích musí firma dodržovat soubor základních hodnot a přístupů 

k podnikání. 

 Firma si je vědoma svých závazků ke všem subjektům, s nimiž přichází do styku: 

k akcionářům, zaměstnancům, zákazníkům, dodavatelům, konkurentům i širší veřejnosti. 

 Pověst firmy, naděje a důvěra všech zainteresovaných patří k nejdůležitějším zdrojům, 

kterými disponuje. Jejich ochrana náleží k nejdůležitějším úkolům. 

 Při všech svých činnostech firma vyžaduje a dbá nejvyšších etických standardů. Korupční 

praktiky jakéhokoliv druhu jsou nepřípustné. Dodržování etických norem je průběžně 

sledováno. 

A. Vztahy se zákazníky 

 Firma vychází z toho, že čestnost vůči zákazníkům je předpokladem úspěšného a trvalého 

obchodního vztahu. Tento princip ovládá všechny aspekty vztahu k zákazníkovi. 

 Firma bude dodávat výrobky a služby dobré kvality, trvanlivé a bezpečné. 

 Tyto výrobky budou vyhovovat zavedeným národním a mezinárodním normám, nebo 

pokud tyto neexistují, přísným bezpečnostním zkouškám. 

 Firma nebude záměrně podávat nedostatečný nebo matoucí popis výrobků a služeb. 

 Nebude vědomě prodávat výrobky, které by mohly zákazníkům způsobit škodu. 

 Bude se vyhýbat nepravdám, zatajování, přehánění při inzerci a jiných veřejných 

vystoupeních. 

 Firma poskytuje vysoký stupeň záručních i pozáručních služeb ve snaze udržet plnou 

spokojenost a spolupráci zákazníků. 

 Žádný zaměstnanec nesmí dát zákazníkovi peníze ani jiný cenný dárek ani službu, cokoliv, 

co by mohlo být považováno za úplatek. 

 Firma nepoužije při snaze zvýšit prodej žádné jiné prostředky, než jsou legitimně uznané 

obchodní metody. 



 

 

 Informace zákazníků se považují za důvěrné. 

B. Vztahy k akcionářům a ostatním investorům 

 Firma dbá o zájmy svých akcionářů a investorů a nezvýhodňuje žádným způsobem jednu 

skupinu investorů na úkor druhé. 

 Účetní zprávy firmy jsou pravdivé, přesné a včasné. 

 Je v zájmu firmy poskytovat investorům dlouhodobě atraktivní výnosy. 

 Firma poctivě a otevřeně informuje investory o své obchodní politice, dosažených 

výsledcích a vyhlídkách. 

C. Vztahy k zaměstnancům 

 Vztahy k zaměstnancům jsou založeny na úctě k důstojnosti každého člověka. 

 Firma přijímá a povyšuje pracovníky na základě jejich způsobilosti pro danou práci bez 

jakékoliv rasové, náboženské či národnostní diskriminace, bez ohledu na barvu pleti, 

pohlaví, věk, stav, nebo nezpůsobilost, která se nevztahuje k pracovním úkolům. 

 Firma se snaží poskytovat pracovníkům pro ně přiměřené zaměstnání, provádí proto 

zodpovědně nábor a informuje zaměstnance, nakolik je to možné, o jejich profesních 

vyhlídkách. 

 Podle nejlepších tradic odvětví se snaží vytvářet hygienicky nezávadné, bezpečné pracovní 

prostředí. 

 Naproti tomu zaměstnanci jsou povinni dbát veškeré opatrnosti, aby nezranili sebe, kolegy 

či jiné osoby. 

 Zdravotníci zaměstnávaní firmou fungují jakožto nestranní poradci v souladu se svou 

profesionální etikou. Bez souhlasu zaměstnance nesmí být porušen obsah důvěrných 

informací zdravotnímu personálu svěřených. Ke zdravotním údajům zaměstnance má 

přístup pouze zdravotní personál. 

 Jako projev uznání podílu jednotlivých pracovníků na vytváření společného úspěchu firma 

provádí spravedlivou politiku odměn a politiku personálně-organizační. Způsob 

odměňování má odrážet jak individuální zásluhy, tak výkon příslušného úseku. 



 

 

 Firma bude povzbuzovat zaměstnance všech úrovní při rozvíjení jejich dovedností 

relevantních pro zaměstnání, bude jim při tom pomáhat a bude i sama pečovat o jejich 

profesionální rozvoj. 

 Firma bude vysvětlovat cíl svých aktivit a význam jednotlivých prací, podporovat efektivní 

komunikaci a zainteresovávat zaměstnance na zlepšování jejich práce i výkonu firmy jako 

celku. 

 Informace, které zaměstnanci získají v zaměstnání, nesmějí používat pro osobní zisk ani 

pro jiný účel, než pro který byly určeny. 

 Jakýkoliv osobní prospěch zaměstnance nebo příslušníka rodiny získaný z činnosti firmy 

musí být zákonným způsobem přiznán. Takový konflikt zájmů se může týkat vedení, 

významných akcionářů a zaměstnávání rodinných příslušníků. 

 Firma nebude tolerovat žádné sexuální, fyzické nebo psychické obtěžování zaměstnanců. 

 Firma respektuje svůj závazek brát zřetel na zájmy a prospěch dlouholetých zaměstnanců, 

zejména těch, kteří u ní byli zaměstnáni až do důchodu. 

 Pokud existují u firmy penzijní fondy, firma dbá na zachování jejich vlastního účelu. 

 Pro řešení případných pracovních sporů se používají vyjednávací procedury, aby se 

předešlo stávkám či výlukám. 

 Ačkoliv firma udržuje co nejužší komunikaci se zaměstnanci jako jedinci, uznává také 

potřebu rozvíjet účinnou komunikaci a konzultace s přirozenými pracovními celky. Tyto 

celky mohou při vyjednáváních s vedením reprezentovat i jednotlivce. Pokud v podniku 

existují odbory, firma se postará, aby byly vytvořeny vhodné struktury napomáhající 

konstruktivnímu dialogu. 

D. Vztahy s dodavateli 

 Firma bude rozvíjet vztahy s dodavateli založené na vzájemné důvěře. 

 Firma se zavazuje platit dodavatelům včas a podle sjednaných podmínek. 

 Nebude nikdy zneužívat své postavení na trhu. 



 

 

 Přijímání peněz nebo různých výhod zaměstnanci může vést k choulostivým situacím 

a může být chápáno jako zajišťování recipročních výhod pro dárce. Měly by být 

dodržovány následující zásady: 

o nesmějí se vyžadovat peníze nebo protislužby, 

o nikdy nesmějí být přijaty peněžní dary, 

o malé dary nebo pohoštění mohou být přijaty za předpokladu, že nezavazují 

přijímajícího, nemohou být špatně vykládány a mohou být na stejné úrovni 

oplaceny. Každý dar nebo úsluha neobvyklého rozsahu nebo s pochybným 

cílem je třeba neprodleně ohlásit nadřízenému. 

 Veškeré informace o vztazích firmy a jejích dodavatelů jsou pokládány za důvěrné. 

E. Vztahy k vládě a místním orgánům 

 Firma se snaží být dobrým "občanem", příslušníkem komunity. Slouží jí efektivní 

a prospěšnou výrobou zboží a služeb, jakož i poskytováním dobrých pracovních 

příležitostí a podmínek. 

 Bere v úvahu také zájmy širšího společenského okolí včetně zájmů národních 

a regionálních. 

 Zaměstnanci jsou povzbuzováni k aktivní účasti na záležitostech veřejných a občanských. 

 Firma podporuje komunitu, ve které pracuje; provádí aktivní charitativní politiku, 

přispívá na školství a kulturu. Na tyto dary dohlíží představenstvo nebo dozorčí rada 

nezávislého charitativního fondu firmy. 

Životní prostředí 

 Firma má zájem na zachování životního prostředí v nejširším smyslu slova. Je si vědoma, 

že určité zdroje jsou omezené a je třeba je užívat zodpovědně. Proto bude: 

 spolupracovat na vytváření konsensu o standardech životního prostředí, které by byly 

jak žádoucí, tak dosažitelné, 

 respektovat při vlastních výrobních operacích obvyklé normy ohledně odpadů, emisí 

ap., a tam, kde se to jeví vhodné, bude prosazovat i normy náročnější, 

 v předstihu odhadovat vliv nových výrobních postupů na životní prostředí, 



 

 

 pravidelně revidovat ekologické aspekty výrobních postupů, 

 věnovat zvláštní pozornost zachování důležitých přírodních oblastí, 

 informovat okolní komunitu o svém environmentálním programu. 

 Firma bude používat zvířata jen v případě naprosté nezbytnosti a zajistí při tom 

dodržování oficiálních standardů péče o zvířata. 

 

Placení daní 

 Firma se vědomě nepokusí o daňový únik. 

 Bude evidovat a zveřejňovat všechny finanční transakce, včetně hotovostních. 

 Všechny vedlejší příjmy zaměstnanců budou evidovány a přiznány ke zdanění. 

F. Vztahy s konkurencí 

 Firma si počíná v konkurenčním boji rázně, ale čestně. 

 Nepoškozuje reputaci konkurentů ani přímo ani náznaky. 

 Ve styku s konkurencí se zaměstnanci vyhýbají diskusím o patentovaných či jinak 

důvěrných informacích. 

 Firma se nepokouší nečestnými způsoby /to znamená průmyslovou špionáží, podplácením 

konkurentova personálu, vyžadováním důvěrných informací od zákazníků, ani žádným 

jiným podloudným způsobem/ získat informace o podnikání konkurentů. 

 Firma nepoužívá restriktivní obchodní praktiky ani nezneužívá v žádné formě své 

dominantní postavení na trhu. 

G. Otázky týkající se mezinárodního obchodu 

 Firma respektuje tradice a kulturu zemí, ve kterých podniká. 

 Zavazuje se respektovat zákony, přispívat k ekonomickému blahobytu a sociálnímu rozvoji 

hostitelských zemí a komunit. 

 Firma si počíná zodpovědně v mezinárodním obchodu a investicích. Ceny stanovuje na 

základě objektivně obhájitelných skutečností (tzn. vyhýbá se dumpingu, cenovým dohodám 

ap.). 



 

 

 Pokud se obchodní praxe v jednotlivých zemích, kde působí, liší, firma se snaží 

v jednotlivých pobočkách i přidružených společnostech o uplatňování jednotného postupu 

a dosažení vysokého společného standardu. 

 Firma jedná v souladu se zákony o konkurenci platnými v jednotlivých zemích. Neúčastní 

se ilegálních kartelových dohod. 

 Pečlivě zvažuje obchodování a investování v zemích ovládaných režimy, jež jsou 

považovány za represivní, tj. nerespektují Chartu lidských práv OSN. 

 

H. Chování v případě převzetí nebo fúze 

 Firma se řídí principy přijatými v dokumentech …. 

 V případě převzetí se firma řídí těmito pravidly: 

a) stejné zacházení se všemi akcionáři téže kategorie, 

b) stejný přístup k informacím pro všechny zúčastněné, 

c) pravdivé a jasné informace o nabídce, 

d) dostatek času a informací, aby akcionáři mohli přijmout uvážené rozhodnutí, 

e) včasné oznámení postupu zúčastněných, aby byla zajištěna informovanost, 

f) respektování oprávněných zájmů zaměstnanců. 

 Pro případ, že management podá firmě vlastní nabídku, bude akcionářům zajištěna 

nezávislá odborná porada. 

I. Etické otázky dotýkající se managementu 

 Jakožto příslušník britské obchodní komunity firma respektuje hlavní doporučení tzv. 

"Cadbury Report on the Financial Aspects of Company Governance", tj. zprávy o 

finančních aspektech řízení společnosti (1992) a "Guidelines for Directors" (1990). 

 Firma dále respektuje také kodex "Conduct and Guides to Professional Management 

Practice" z listopadu 1992 a etické normy respektované velkými profesionálními 

organizacemi. 

J. Dodržování norem a jeho ověřování 

 Podmínkou pro zaměstnání u firmy je přísné dodržování jejího etického kodexu. 



 

 

 Firma vytváří klima, v němž zaměstnanci mohou vyslovit své mínění o chování společnosti 

nebo o rozhodnutích, která považují za neetická. 

 Určená osoba ve firmě dozírá na přešetření všech stížností na porušování etického kodexu 

a v případě potřeby také zajistí přijetí odpovídajících disciplinárních opatření. 

 Od auditorů firmy je možno žádat zprávu o jakémkoliv porušení kodexu, které zjistili při 

své činnosti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Příloha č. 4: Listina základních práv a svobod 

 

USNESENÍ 

předsednictva České národní rady 

ze dne 16. prosince 1992 o vyhlášení  

LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD 

jako součásti ústavního pořádku České republiky. 

 

Ústavní zákon č. 2/1993 Sb. ve znění ústavního zákona č. 162/1998 Sb.  

Předsednictvo České národní rady se usneslo takto: 

 

Předsednictvo České národní rady vyhlašuje LISTINU ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD 

jako součást ústavního pořádku České republiky. 

 

Uhde v.r.  

LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD 

Federální shromáţdění na základě návrhů České národní rady a Slovenské národní rady, 

uznávajíc neporušitelnost přirozených práv člověka, práv občana a svrchovanost zákona, 

navazujíc na obecně sdílené hodnoty lidství a na demokratické a samosprávné tradice našich 

národů, pamětlivo trpkých zkušeností z dob, kdy lidská práva a základní svobody byly v naší 

vlasti potlačovány, vkládajíc naděje do zabezpečení těchto práv společným úsilím všech 

svobodných národů, vycházejíc z práva českého národa a slovenského národa na sebeurčení, 

připomínajíc si svůj díl odpovědnosti vůči budoucím generacím za osud veškerého lidstva na 

Zemi a vyjadřujíc vůli, aby se Česká a Slovenská Federativní Republika důstojně zařadila 

mezi státy, jeţ tyto hodnoty ctí, usneslo se na této Listině základních práv a svobod: 

Hlava první 

Obecná ustanovení 

Článek 1 

Lidé jsou svobodní a rovní v důstojnosti i v právech. Základní práva a svobody jsou 

nezadatelné, nezcizitelné, nepromlčitelné a nezrušitelné. 

Článek 2 

(1) Stát je zaloţen na demokratických hodnotách a nesmí se vázat ani na výlučnou ideologii, 

ani na náboţenské vyznání. 

(2) Státní moc lze uplatňovat jen v případech a v mezích stanovených zákonem, a to 

způsobem, který zákon stanoví. 

(3) Kaţdý můţe činit, co není zákonem zakázáno, a nikdo nesmí být nucen činit, co zákon 

neukládá. 

 

Článek 3 

(1) Základní práva a svobody se zaručují všem bez rozdílu pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, 

víry a náboţenství, politického či jiného smýšlení, národního nebo sociálního původu, 

příslušnosti k národnostní nebo etnické menšině, majetku, rodu nebo jiného postavení. 

(2) Kaţdý má právo svobodně rozhodovat o své národnosti. Zakazuje se jakékoli ovlivňování 

tohoto rozhodování a všechny způsoby nátlaku směřující k odnárodňování. 



 

 

(3) Nikomu nesmí být způsobena újma na právech pro uplatňování jeho základních práv a 

svobod. 

Článek 4 

(1) Povinnosti mohou být ukládány toliko na základě zákona a v jeho mezích a jen při 

zachování základních práv a svobod. 

(2) Meze základních práv a svobod mohou být za podmínek stanovených Listinou základních 

práv a svobod (dále jen "Listina") upraveny pouze zákonem. 

(3) Zákonná omezení základních práv a svobod musí platit stejně pro všechny případy, které 

splňují stanovené podmínky. 

(4) Při pouţívání ustanovení o mezích základních práv a svobod musí být šetřeno jejich 

podstaty a smyslu. Taková omezení nesmějí být zneuţívána k jiným účelům, neţ pro které 

byla stanovena. 

 

Hlava druhá 

Lidská práva a základní svobody 

Oddíl první 

Základní lidská práva a svobody 

Článek 5 

Kaţdý je způsobilý mít práva. 

 

Článek 6 

(1) Kaţdý má právo na ţivot. Lidský ţivot je hoden ochrany jiţ před narozením. 

(2) Nikdo nesmí být zbaven ţivota. 

(3) Trest smrti se nepřipouští. 

(4) Porušením práv podle tohoto článku není, jestliţe byl někdo zbaven ţivota v souvislosti s 

jednáním, které podle zákona není trestné. 

 

Článek 7 

(1) Nedotknutelnost osoby a jejího soukromí je zaručena. Omezena můţe být jen v případech 

stanovených zákonem. 

(2) Nikdo nesmí být mučen ani podroben krutému, nelidskému nebo poniţujícímu zacházení 

nebo trestu. 

 

Článek 8 

(1) Osobní svoboda je zaručena. 

(2) Nikdo nesmí být stíhán nebo zbaven svobody jinak neţ z důvodů a způsobem, který 

stanoví zákon. Nikdo nesmí být zbaven svobody pouze pro neschopnost dostát smluvnímu 

závazku. 

(3) Obviněného nebo podezřelého z trestného činu je moţno zadrţet jen v případech 

stanovených v zákoně. Zadrţená osoba musí být ihned seznámena s důvody zadrţení, 

vyslechnuta a nejpozději do 48 hodin propuštěna na svobodu nebo odevzdána soudu. Soudce 

musí zadrţenou osobu do 24 hodin od převzetí vyslechnout a rozhodnout o vazbě, nebo ji 

propustit na svobodu. 

(4) Zatknout obviněného je moţno jen na písemný odůvodněný příkaz soudce. Zatčená osoba 

musí být do 24 hodin odevzdána soudu. Soudce musí zatčenou osobu do 24 hodin od převzetí 

vyslechnout a rozhodnout o vazbě nebo ji propustit na svobodu. 



 

 

(5) Nikdo nesmí být vzat do vazby, leč z důvodů a na dobu stanovenou zákonem a na základě 

rozhodnutí soudu. 

(6) Zákon stanoví, ve kterých případech můţe být osoba převzata nebo drţena v ústavní 

zdravotnické péči bez svého souhlasu. Takové opatření musí být do 24 hodin oznámeno 

soudu, který o tomto umístění rozhodne do 7 dnů. 

 

Článek 9 

(1) Nikdo nesmí být podroben nuceným pracím nebo sluţbám. 

(2) Ustanovení odstavce 1 se nevztahuje na:  

  a) práce ukládané podle zákona osobám ve výkonu trestu odnětí svobody nebo osobám 

vykonávajícím jiný trest nahrazující trest odnětí svobody, 

  b) vojenskou sluţbu nebo jinou sluţbu stanovenou zákonem namísto povinné vojenské 

sluţby, 

  c) sluţbu vyţadovanou na základě zákona v případě ţivelních pohrom, nehod, nebo jiného 

nebezpečí, které ohroţuje ţivoty, zdraví nebo značné majetkové hodnoty, 

  d) jednání uloţené zákonem pro ochranu ţivota, zdraví nebo práv druhých. 

 

Článek 10 

(1) Kaţdý má právo, aby byla zachována jeho lidská důstojnost, osobní čest, dobrá pověst a 

chráněno jeho jméno. 

(2) Kaţdý má právo na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a 

rodinného ţivota. 

(3) Kaţdý má právo na ochranu před neoprávněným shromaţďováním, zveřejňováním nebo 

jiným zneuţíváním údajů o své osobě. 

 

Článek 11 

(1) Kaţdý má právo vlastnit majetek. Vlastnické právo všech vlastníků má stejný zákonný 

obsah a ochranu. Dědění se zaručuje. 

(2) Zákon stanoví, který majetek nezbytný k zabezpečování potřeb celé společnosti, rozvoje 

národního hospodářství a veřejného zájmu smí být jen ve vlastnictví státu, obce nebo 

určených právnických osob; zákon můţe také stanovit, ţe určité věci mohou být pouze ve 

vlastnictví občanů nebo právnických osob se sídlem v České a Slovenské Federativní 

Republice. 

(3) Vlastnictví zavazuje. Nesmí být zneuţito na újmu práv druhých anebo v rozporu se 

zákonem chráněnými obecnými zájmy. Jeho výkon nesmí poškozovat lidské zdraví, přírodu a 

ţivotní prostředí nad míru stanovenou zákonem. 

(4) Vyvlastnění nebo nucené omezení vlastnického práva je moţné ve veřejném zájmu, a to 

na základě zákona a za náhradu. 

(5) Daně a poplatky lze ukládat jen na základě zákona. 

 

Článek 12 

(1) Obydlí je nedotknutelné. Není dovoleno do něj vstoupit bez souhlasu toho, kdo v něm 

bydlí. 

(2) Domovní prohlídka je přípustná jen pro účely trestního řízení, a to na písemný 

odůvodněný příkaz soudce. Způsob provedení domovní prohlídky stanoví zákon. 

(3) Jiné zásahy do nedotknutelnosti obydlí mohou být zákonem dovoleny, jen je-li to v 

demokratické společnosti nezbytné pro ochranu ţivota nebo zdraví osob, pro ochranu práv a 

svobod druhých anebo pro odvrácení závaţného ohroţení veřejné bezpečnosti a pořádku. 



 

 

Pokud je obydlí uţíváno také pro podnikání nebo provozování jiné hospodářské činnosti, 

mohou být takové zásahy zákonem dovoleny, téţ je-li to nezbytné pro plnění úkolů veřejné 

správy. 

 

Článek 13 

Nikdo nesmí porušit listovní tajemství ani tajemství jiných písemností a záznamů, ať jiţ 

uchovávaných v soukromí, nebo zasílaných poštou anebo jiným způsobem, s výjimkou 

případů a způsobem, které stanoví zákon. Stejně se zaručuje tajemství zpráv podávaných 

telefonem, telegrafem nebo jiným podobným zařízením. 

 

Článek 14 

(1) Svoboda pohybu a pobytu je zaručena. 

(2) Kaţdý, kdo se oprávněně zdrţuje na území České a Slovenské Federativní Republiky, má 

právo svobodně je opustit. 

(3) Tyto svobody mohou být omezeny zákonem, jestliţe je to nevyhnutelné pro bezpečnost 

státu, udrţení veřejného pořádku, ochranu zdraví nebo ochranu práv a svobod druhých a na 

vymezených územích téţ z důvodu ochrany přírody. 

(4) Kaţdý občan má právo na svobodný vstup na území České a Slovenské Federativní 

Republiky. Občan nemůţe být nucen k opuštění své vlasti. 

(5) Cizinec můţe být vyhoštěn jen v případech stanovených zákonem.  

 

Článek 15 

(1) Svoboda myšlení, svědomí a náboţenského vyznání je zaručena. Kaţdý má právo změnit 

své náboţenství nebo víru anebo být bez náboţenského vyznání. 

(2) Svoboda vědeckého bádání a umělecké tvorby je zaručena. 

(3) Nikdo nemůţe být nucen vykonávat vojenskou sluţbu, pokud je to v rozporu s jeho 

svědomím nebo s jeho náboţenským vyznáním. Podrobnosti stanoví zákon. 

 

Článek 16 

(1) Kaţdý má právo svobodně projevovat své náboţenství nebo víru buď sám nebo společně s 

jinými, soukromě nebo veřejně, bohosluţbou, vyučováním, náboţenskými úkony nebo 

zachováváním obřadu. 

(2) Církve a náboţenské společnosti spravují své záleţitosti, zejména ustavují své orgány, 

ustanovují své duchovní a zřizují řeholní a jiné církevní instituce nezávisle na státních 

orgánech. 

(3) Zákon stanoví podmínky vyučování náboţenství na státních školách. 

(4) Výkon těchto práv můţe být omezen zákonem, jde-li o opatření v demokratické 

společnosti nezbytná pro ochranu veřejné bezpečnosti a pořádku, zdraví a mravnosti nebo 

práv a svobod druhých. 

 

Oddíl druhý 

Politická práva 

Článek 17 

(1) Svoboda projevu a právo na informace jsou zaručeny. 

(2) Kaţdý má právo vyjadřovat své názory slovem, písmem, tiskem, obrazem nebo jiným 

způsobem, jakoţ i svobodně vyhledávat, přijímat a rozšiřovat ideje a informace bez ohledu na 

hranice státu. 



 

 

(3) Cenzura je nepřípustná. 

(4) Svobodu projevu a právo vyhledávat a šířit informace lze omezit zákonem, jde-li o 

opatření v demokratické společnosti nezbytná pro ochranu práv a svobod druhých, bezpečnost 

státu, veřejnou bezpečnost, ochranu veřejného zdraví a mravnosti. 

(5) Státní orgány a orgány územní samosprávy jsou povinny přiměřeným způsobem 

poskytovat informace o své činnosti. Podmínky a provedení stanoví zákon. 

 

Článek 18 

(1) Petiční právo je zaručeno; ve věcech veřejného nebo jiného společného zájmu má kaţdý 

právo sám nebo s jinými se obracet na státní orgány a orgány územní samosprávy s ţádostmi, 

návrhy a stíţnostmi. 

(2) Peticí se nesmí zasahovat do nezávislosti soudu. 

(3) Peticemi se nesmí vyzývat k porušování základních práv a svobod zaručených Listinou. 

 

Článek 19 

(1) Právo pokojně se shromaţďovat je zaručeno. 

(2) Toto právo lze omezit zákonem v případech shromáţdění na veřejných místech, jde-li o 

opatření v demokratické společnosti nezbytná pro ochranu práv a svobod druhých, ochranu 

veřejného pořádku, zdraví, mravnosti, majetku nebo pro bezpečnost státu. Shromáţdění však 

nesmí být podmíněno povolením orgánu veřejné správy. 

 

Článek 20 

(1) Právo svobodně se sdruţovat je zaručeno. Kaţdý má právo spolu s jinými se sdruţovat ve 

spolcích, společnostech a jiných sdruţeních.  

(2) Občané mají právo zakládat téţ politické strany a politická hnutí a sdruţovat se v nich. 

(3) Výkon těchto práv lze omezit jen v případech stanovených zákonem, jestliţe to je v 

demokratické společnosti nezbytné pro bezpečnost státu, ochranu veřejné bezpečnosti a 

veřejného pořádku, předcházení trestným činům nebo pro ochranu práv a svobod druhých. 

(4) Politické strany a politická hnutí, jakoţ i jiná sdruţení jsou odděleny od státu. 

 

Článek 21 

(1) Občané mají právo podílet se na správě veřejných věcí přímo nebo svobodnou volbou 

svých zástupců. 

(2) Volby se musí konat ve lhůtách nepřesahujících pravidelná volební období stanovená 

zákonem. 

(3) Volební právo je všeobecné a rovné a vykonává se tajným hlasováním. Podmínky výkonu 

volebního práva stanoví zákon. 

(4) Občané mají za rovných podmínek přístup k voleným a jiným veřejným funkcím. 

 

Článek 22 

Zákonná úprava všech politických práv a svobod a její výklad a pouţívání musí umoţňovat a 

ochraňovat svobodnou soutěţ politických sil v demokratické společnosti. 

 

Článek 23 

Občané mají právo postavit se na odpor proti kaţdému, kdo by odstraňoval demokratický řád 

lidských práv a základních svobod, zaloţený Listinou, jestliţe činnost ústavních orgánů a 

účinné pouţití zákonných prostředků jsou znemoţněny. 

 



 

 

Hlava třetí 

Práva národnostních a etnických menšin 

Článek 24 

Příslušnost ke kterékoli národnostní nebo etnické menšině nesmí být nikomu na újmu. 

 

Článek 25 

(1) Občanům tvořícím národní nebo etnické menšiny se zaručuje všestranný rozvoj, zejména 

právo společně s jinými příslušníky menšiny rozvíjet vlastní kulturu, právo rozšiřovat a 

přijímat informace v jejich mateřském jazyku a sdruţovat se v národnostních sdruţeních. 

Podrobnosti stanoví zákon. 

(2) Občanům příslušejícím k národnostním a etnickým menšinám se za podmínek 

stanovených zákonem zaručuje téţ 

  a) právo na vzdělání v jejich jazyku, 

  b) právo uţívat jejich jazyka v úředním styku, 

  c) právo účasti na řešení věcí týkajících se národnostních a etnických menšin. 

 

Hlava čtvrtá 

Hospodářská, sociální a kulturní práva 

Článek 26 

(1) Kaţdý má právo na svobodnou volbu povolání a přípravu k němu, jakoţ i právo podnikat 

a provozovat jinou hospodářskou činnost. 

(2) Zákon můţe stanovit podmínky a omezení pro výkon určitých povolání nebo činností. 

(3) Kaţdý má právo získávat prostředky pro své ţivotní potřeby prací. Občany, kteří toto 

právo nemohou bez své viny vykonávat, stát v přiměřeném rozsahu hmotně zajišťuje; 

podmínky stanoví zákon. 

(4) Zákon můţe stanovit odchylnou úpravu pro cizince. 

 

Článek 27 

(1) Kaţdý má právo svobodně se sdruţovat s jinými na ochranu svých hospodářských a 

sociálních zájmů. 

(2) Odborové organizace vznikají nezávisle na státu. Omezovat počet odborových organizací 

je nepřípustné, stejně jako zvýhodňovat některé z nich v podniku nebo v odvětví. 

(3) Činnost odborových organizací a vznik a činnost jiných sdruţení na ochranu 

hospodářských a sociálních zájmů mohou být omezeny zákonem, jde-li o opatření v 

demokratické společnosti nezbytná pro ochranu bezpečnosti státu, veřejného pořádku nebo 

práv a svobod druhých. 

(4) Právo na stávku je zaručeno za podmínek stanovených zákonem; toto právo nepřísluší 

soudcům, prokurátorům, příslušníkům ozbrojených sil a příslušníkům bezpečnostních sborů. 

 

Článek 28 

Zaměstnanci mají právo na spravedlivou odměnu za práci a na uspokojivé pracovní 

podmínky. Podrobnosti stanoví zákon. 

 

Článek 29 

(1) Ţeny, mladiství a osoby zdravotně postiţené mají právo na zvýšenou ochranu zdraví při 

práci a na zvláštní pracovní podmínky. 



 

 

(2) Mladiství a osoby zdravotně postiţené mají právo na zvláštní ochranu v pracovních 

vztazích a na pomoc při přípravě k povolání. 

(3) Podrobnosti stanoví zákon. 

 

Článek 30 

(1) Občané mají právo na přiměřené hmotné zabezpečení ve stáří a při nezpůsobilosti k práci, 

jakoţ i při ztrátě ţivitele. 

(2) Kaţdý, kdo je v hmotné nouzi, má právo na takovou pomoc, která je nezbytná pro 

zajištění základních ţivotních podmínek. 

(3) Podrobnosti stanoví zákon. 

 

Článek 31 

Kaţdý má právo na ochranu zdraví. Občané mají na základě veřejného pojištění právo na 

bezplatnou zdravotní péči a na zdravotní pomůcky za podmínek, které stanoví zákon. 

 

Článek 32 

(1) Rodičovství a rodina jsou pod ochranou zákona. Zvláštní ochrana dětí a mladistvých je 

zaručena. 

(2) Ţeně v těhotenství je zaručena zvláštní péče, ochrana v pracovních vztazích a odpovídající 

pracovní podmínky. 

(3) Děti narozené v manţelství i mimo ně mají stejná práva. 

(4) Péče o děti a jejich výchova je právem rodičů; děti mají právo na rodičovskou výchovu a 

péči. Práva rodičů mohou být omezena a nezletilé děti mohou být od rodičů odloučeny proti 

jejich vůli jen rozhodnutím soudu na základě zákona. 

(5) Rodiče, kteří pečují o děti, mají právo na pomoc státu. 

(6) Podrobnosti stanoví zákon. 

 

Článek 33 

(1) Kaţdý má právo na vzdělání. Školní docházka je povinná po dobu, kterou stanoví zákon. 

(2) Občané mají právo na bezplatné vzdělání v základních a středních školách, podle 

schopností občana a moţností společnosti téţ na vysokých školách. 

(3) Zřizovat jiné školy neţ státní a vyučovat na nich lze jen za podmínek stanovených 

zákonem; na takových školách se můţe vzdělání poskytovat za úplatu. 

(4) Zákon stanoví, za jakých podmínek mají občané při studiu právo na pomoc státu. 

 

Článek 34 

(1) Práva k výsledkům tvůrčí duševní činnosti jsou chráněna zákonem. 

(2) Právo přístupu ke kulturnímu bohatství je zaručeno za podmínek stanovených zákonem. 

 

Článek 35 

(1) Kaţdý má právo na příznivé ţivotní prostředí. 

(2) Kaţdý má právo na včasné a úplné informace o stavu ţivotního prostředí a přírodních 

zdrojů. 

(3) Při výkonu svých práv nikdo nesmí ohroţovat ani poškozovat ţivotní prostředí, přírodní 

zdroje, druhové bohatství přírody a kulturní památky nad míru stanovenou zákonem. 

 



 

 

Hlava pátá 

Právo na soudní a jinou právní ochranu 

Článek 36 

(1) Kaţdý se můţe domáhat stanoveným postupem svého práva u nezávislého a nestranného 

soudu a ve stanovených případech u jiného orgánu. 

(2) Kdo tvrdí, ţe byl na svých právech zkrácen rozhodnutím orgánu veřejné správy, můţe se 

obrátit na soud, aby přezkoumal zákonnost takového rozhodnutí, nestanoví-li zákon jinak. Z 

pravomoci soudu však nesmí být vyloučeno přezkoumávání rozhodnutí týkajících se 

základních práv a svobod podle Listiny. 

(3) Kaţdý má právo na náhradu škody způsobené mu nezákonným rozhodnutím soudu, jiného 

státního orgánu či orgánu veřejné správy nebo nesprávným úředním postupem. 

(4) Podmínky a podrobnosti upravuje zákon. 

 

Článek 37 

(1) Kaţdý má právo odepřít výpověď, jestliţe by jí způsobil nebezpečí trestního stíhání sobě 

nebo osobě blízké. 

(2) Kaţdý má právo na právní pomoc v řízení před soudy, jinými státními orgány či orgány 

veřejné správy, a to od počátku řízení. 

(3) Všichni účastníci jsou si v řízení rovni. 

(4) Kdo prohlásí, ţe neovládá jazyk, jímţ se vede jednání, má právo na tlumočníka. 

 

Článek 38 

(1) Nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci. Příslušnost soudu i soudce stanoví 

zákon. 

(2) Kaţdý má právo, aby jeho věc byla projednána veřejně, bez zbytečných průtahů a v jeho 

přítomnosti a aby se mohl vyjádřit ke všem prováděným důkazům. Veřejnost můţe být 

vyloučena jen v případech stanovených zákonem. 

 

Článek 39 

Jen zákon stanoví, které jednání je trestným činem a jaký trest, jakoţ i jaké jiné újmy na 

právech nebo majetku, lze za jeho spáchání uloţit. 

 

Článek 40 

(1) Jen soud rozhoduje o vině a trestu za trestné činy. 

(2) Kaţdý, proti němuţ je vedeno trestní řízení, je povaţován za nevinného, pokud 

pravomocným odsuzujícím rozsudkem soudu nebyla jeho vina vyslovena. 

(3) Obviněný má právo, aby mu byl poskytnut čas a moţnost k přípravě obhajoby a aby se 

mohl hájit sám nebo prostřednictvím obhájce. Jestliţe si obhájce nezvolí, ačkoliv ho podle 

zákona mít musí, bude mu ustanoven soudem. Zákon stanoví, v kterých případech má 

obviněný právo na bezplatnou pomoc obhájce. 

(4) Obviněný má právo odepřít výpověď; tohoto práva nesmí být ţádným způsobem zbaven. 

(5) Nikdo nemůţe být trestně stíhán za čin, pro který jiţ byl pravomocně odsouzen nebo 

zproštěn obţaloby. Tato zásada nevylučuje uplatnění mimořádných opravných prostředků v 

souladu se zákonem. 

(6) Trestnost činu se posuzuje a trest se ukládá podle zákona účinného v době, kdy byl čin 

spáchán. Pozdějšího zákona se pouţije, jestliţe je to pro pachatele příznivější. 

 



 

 

Hlava šestá 

Ustanovení společná 

Článek 41 

(1) Práv uvedených v čl. 26, čl. 27 odst. 4, čl. 28 aţ 31, čl. 32 odst. 1 a 3, čl. 33 a 35 Listiny je 

moţno se domáhat pouze v mezích zákonů, které tato ustanovení provádějí. 

(2) Kde se v Listině mluví o zákonu, rozumí se tím zákon Federálního shromáţdění, jestliţe z 

ústavního rozdělení zákonodárné pravomoci nevyplývá, ţe úprava přísluší zákonům 

národních rad. 

 

Článek 42 

(1) Pokud Listina pouţívá pojmu "občan", rozumí se tím státní občan České a Slovenské 

Federativní Republiky. 

(2) Cizinci poţívají v České a Slovenské Federativní Republice lidských práv a základních 

svobod zaručených Listinou, pokud nejsou přiznána výslovně občanům. 

(3) Pokud dosavadní předpisy pouţívají pojmu "občan", rozumí se tím kaţdý člověk, jde-li o 

základní práva a svobody, které Listina přiznává bez ohledu na státní občanství. 

 

Článek 43 

Česká a Slovenská Federativní Republika poskytuje azyl cizincům pronásledovaným za 

uplatňování politických práv a svobod. Azyl můţe být odepřen tomu, kdo jednal v rozporu se 

základními lidskými právy a svobodami.  

 

Článek 44 

Zákon můţe soudcům a prokurátorům omezit právo na podnikání a jinou hospodářskou 

činnost a právo uvedené v čl. 20 odst. 2; zaměstnancům státní správy a územní samosprávy ve 

funkcích, které určí, téţ právo uvedené v čl. 27 odst. 4; příslušníkům bezpečnostních sborů a 

příslušníkům ozbrojených sil téţ práva uvedená v čl. 18, 19 a čl. 27 odst. 1 aţ 3, pokud 

souvisí s výkonem sluţby. Osobám v povoláních, která jsou bezprostředně nezbytná pro 

ochranu ţivota a zdraví, můţe zákon omezit právo na stávku.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Příloha č. 5: Dotazník pro zaměstnance podniků 

 

Dotazník pro zaměstnance podniků 

Dodržování etiky v podnicích 

       
 

      č. 1 

 
Tento dotazník je určen zaměstnancům velkých a středních podniků 
 
Kolik má přibližně Váš podnik zaměstnanců…………………………………………… 
 
Přistupují podniky stejně k zaměstnávání mužů a žen? ANO / NE / NEVÍM 

 

Jsou ženy v zaměstnání více zvýhodněny?   ANO / NE / NEVÍM 

 

Jsou muži v zaměstnání více zvýhodněni?   ANO / NE / NEVÍM 

 

Zaměstnávají podniky také etnické skupiny obyvatelstva?   

         ANO / NE / NEVÍM  

 

Zaměstnávají podniky osoby zdravotně postižené? ANO / NE / NEVÍM 

 

Zaměstnávají podniky osoby nad 50 let?   ANO / NE / NEVÍM 

 

Propouštějí podniky často osoby nad 50 let?  ANO / NE / NEVÍM 

 

Zde se můžete dále vyjádřit k dané problematice 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………. 
 
Děkuji za vyplnění dotazníku 


