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Úvod 
 

 Jak uţ napovídá název diplomové práce, budu se zabývat podnikatelskou etikou 

respektive aplikací etiky do podnikání. 

 

 V dnešním světě, který je zmítaný skandály celebrit, politiků, vysoce postavených 

manaţerů a nejen jimi, je etika často skloňovaným slovem.  Je pravda, ţe kaţdý bychom si měli 

zamést před vlastním prahem, neţ se začneme „ohánět“ slovem etika a proč? Protoţe kaţdý 

člověk je individuální a tak i to co je špatné (neetické) a co je dobré (etické) chápeme jinak. 

Avšak existují určitá pravidla společnosti, která by měla být dodrţována. Kaţdá společnost má 

podvědomě nastavené to co je etické a naopak neetické.  

 

 Poměrně mladou vědní disciplinou je právě podnikatelská etika, která se zabývá obecnou 

a teoretickou rovinou podnikatelské etiky, nástroji a metodami aplikace etiky v podnikání. 

Pomáhá řešit etické problémy a různá dilema v podniku. Vedení společnosti by si mělo uvědomit, 

ţe jejich rozhodování ovlivňuje celou řadu skutečností. Jejich jednání má například dopad na 

ţivotní prostředí a zaměstnance, kteří jsou nejdůleţitější sloţkou podniku, protoţe bez nich by 

firma nemohla dosahovat svého cíle, kterým je především maximalizace trţní hodnoty firmy. 

K tomuto tématu, bych zmínila slova Manuela G. Velasqueze: 

 

 „Etické chování firem je v rámci dlouhého období tou nejlepší podnikatelskou strategií. 

Tímto není myšleno, ţe nás etické chování nic nestojí. Stejně tak tím není myšleno, ţe je etické 

chování vţdy a okamţitě odměněno nebo ţe je neetické chování vţdy sankcionováno. Je zřejmé, 

ţe neetické chování se někdy vyplácí a naopak etické chování je někdy spojeno s podnikovými 

ztrátami. Pokud definujeme etické chování nejlepší dlouhodobou podnikatelskou strategií, máme 

tím na mysli to, ţe v rámci dlouhého běhu a ve většině případů dává etické chování významnou 

konkurenční výhodu vůči podnikům, které se eticky nechovají.“ (Velasquez, 2002) 

 

 Cílem teoretické části diplomové práce je objasnění základních pojmů, které 

s podnikatelskou etikou souvisí. Nastínění metod a nástrojů, které se pouţívají při aplikaci etiky 
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v podnikání a popis etického kodexu, jako nejvýznamnějšího nástroje při aplikaci etiky do 

podnikání.  

 

 Druhá část diplomové práce je věnována praktickému pohledu na věc. Cílem je zjištění 

stavu etiky, prostřednictvím analýzy etického a sociální prostředí, ve společnosti Podravka – 

Lagris a.s. a na jejím základě navrhnout vhodná opatření a doporučení pro zlepšení etického 

stavu v této společnosti. 
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1 Kultura, morálka a etika 

 

 Neţ se začnu věnovat přímo teorii podnikatelské etiky, je dobré mít představu o tom, co je 

všeobecná etika, kultura a morálka, protoţe tyto tři termíny se tematicky prolínají a doplňují, ale 

stejně tak mezi nimi existují základní odlišnosti. 

 

1.1  Kultura 

 

 Kultura je jedním z „nejcharakterističtějších projevů sociálního sdruţování lidí.“ Kultura, 

co by produkt nepřírodních procesů, současně sehrála významnou roli v dějinách lidstva, 

v utváření morálky a chápání etiky. Vţdyť právě kultura a s ní související procesy umoţnily 

člověku dosáhnout současného stavu. Právě ona napomohla člověku překonávat jeho omezení a 

otevřela mu moţnosti k dalšímu rozvoji tím, ţe kompenzovala a stále kompenzuje „orgánovou a 

instinktivní nevybavenost člověka pro ţivot v přírodním prostředí.“ 

 

 Latinské slovo „cultura“ bylo původně spojeno s obděláváním, zušlechťováním, 

„vzděláváním“ půdy (cultura agri). Teprve později se tento pojem začal pouţívat i na jevy 

intelektuálního charakteru. V osvícenství bylo jiţ toto slovo chápáno jako zušlechťování 

duchovních a fyzických sil člověka. Do dnešní doby se vyprofilovala řada definic pojmu kultura. 

Pro naše účely budou dostačující následující dvě definice: 

 

„Kulturu tvoří hodnoty, k nimž se lidí hlásí, normy, které dodržují a hmotné statky, které 

vytvářejí 

 

Kultura je „integrovaný systém významů, hodnot a norem chování pocházejících ze 

společnosti a předávaný z generace na generaci prostřednictvím socializace.“   

  

Kulturou v obou dvou definicích chápeme obecný rámec, v němţ lidé díky socializaci 

získávají dobově a místně specifický soubor hodnot, názorů a jiných kulturních rysů, 

prostřednictvím nichţ vnímají a interpretují veškerou realitu. V kultuře jde o souhrn duchovních 
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a materiálních hodnot vytvářených relativně uzavřeným systémem v celé jeho historii. Tento 

systém není přenášen biologickou formou, nýbrţ prostřednictvím socializace. 

 

 Z dvou výše uvedených definic zároveň vyplývá, ţe obsahem kultury nejsou pouze 

hmotné statky, ale jsou jimi také statky nehmotné povahy (normy, hodnoty, významy apod.). 

Právě ty společně s produkty hmotné povahy podmiňují a zajišťují naše individuální i kolektivní 

přeţití, vzájemnou kooperaci a souţití. [3] 

 

1.1.2  Podniková kultura 

 

 Podnikovou kulturu zde zmiňuji právě proto, ţe je specifickou podobou kultury. Nachází 

se uvnitř většího kulturního celku (národní kultura). Lze ji chápat jako soubor základních 

předpokladů, hodnot, postojů a norem chování, které jsou sdíleny uvnitř podniku. [11] 

 

Definice podnikové kultury se významově kryje s obecnou definicí kultury:  

 

 „Podnikovou kulturou rozumíme „vzorec základních a rozhodujících představ, které 

určitá skupina nalezla či vytvořila, odkryla a rozvinula, v rámci nichž se naučila zvládat 

problémy vnější adaptace a vnitřní integrace a které se tak osvědčily, že jsou chápány jako 

všeobecně platné. Noví členové organizace je mají pokud možno zvládat, ztotožnit se s nimi a 

jednat podle nich.“ 

 

Podniková kultura je skutečným projevem organizace. Projevuje se kdekoliv, kdykoliv a 

ke komukoliv – ke spolupracovníkům, k zákazníkům, k dodavatelům atd. Ve své podstatě jde o 

jakousi celkovou atmosféru a klima v podniku. Podniková kultura (stejně jako jakákoliv jiná 

kultura) nevzniká ve vzduchoprázdnu. Je produktem minulosti a zároveň ovlivňuje budoucí 

události včetně úspěšnosti a efektivnosti fungování podnikatelské subjektu. Podnikovou kulturu 

můţeme rozčlenit podle E. H. Scheina do tří základních úrovní: 
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 systém symbolů – představuje vše, co viditelně působí na osoby uvnitř i vně podniku. 

Tyto symboly jsou ovlivnitelné, vědomé a lze je vnímat zrakem, sluchem, čichem. 

Příklad: symboly v podobě loga firmy, vybavení WC atd. 

 sociální normy a standardy jednání -  jsou částečně vědomé a zčásti ovlivnitelné. Jde 

například o zásady, pravidla vyjádření podnikové ideologie apod. 

 základní představy, východiska – vznikají spontánně a jsou více méně nevědomé a 

neviditelné. „Představy jsou vţdy individuálně odlišné. Jsou závislé na věku, dosavadních 

zkušenostech ţivotních i pracovních, na odborném zaměření i na dosaţeném stupni 

vzdělávání, na rodinné výchově, na vrozených vlastnostech osobnosti (vlohy, 

temperament), na rodinném zázemí apod.“  

 

Pro nás bude relevantní obzvlášť 2. a 3. úroveň podnikové kultury, a to: sociální normy a 

standardy jednání a základní představy a východiska. 

 

 V případě podniku se vedle pojmu podniková kultura často uţívají také pojmy 

podniková identita a podniková image. V praxi dochází k jejich častému a nepřesnému 

zaměňování. Podniková identita je především záleţitostí majitelů podniků. Ti v rámci svých 

moţností a kompetencí určují pro další řízení podniku to nejpodstatnější – poslání, cíle, koncepci, 

ale také zásady, normy a hodnoty jeho veškeré činnosti. Jde o stav, jehoţ chce podnikatelský 

subjekt dosáhnout. Snaţí se tím o specifičnost, originalitu, nalezení konkurenční výhody vůči 

obdobně orientovaným podnikům. Podniková kultura je pak skutečně dosaţený stav. Je „ 

reálným fungováním (praktickou realizací) podnikové identity mezi zaměstnanci.“  Je to 

výsledek vznikající spolupůsobením implementace podnikové identity a toho, co do podniku 

přinášejí jednotliví pracovníci. Image podniku je to, co představuje a jak je vnímána podniková 

identita a kultura vně podniku. Podnik si tak můţe v očích veřejnosti pěstovat image jak 

pozitivní, tak negativní. [3] 
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1.2 Morálka 

 

 Jiţ jsme si dříve uvedli, ţe kultura coby morální systém plní normativní a usměrňující 

funkci. Kultura tak během celé své historie (procesem kulturní evoluce) vytvořila a neustále 

vytváří specifická pravidla, zvyky a normy. V oblasti pravidel, zvyků a norem je pak 

charakteristickým projevem kultury její morálka. Morálka se odvozuje od latinského slova 

„mos“, který znamená původně vůle. [3] [5]  

 

 V běţném ţivotě dochází velmi často k překrývání pojmů morálka a etika. Často jsou tyto 

termíny brány a chápány jako sobě rovné, coby synonyma. Přesto však stojí za to, abychom si 

tyto pojmy oddělili a chápali jejich rozdílnost a vzájemný vztah. Nejde nám zde o zbytečné lpění 

na rozdílnosti těchto pojmů, ale spíše o jejich oddělení pro lepší pochopení. Řečeno slovy 

Amitaie Etzioniho: „Účelem zavádění pojmů je upoutat pozornost na smysluplné rozdíly.“ Pro 

přehlednost a jednotnost české terminologie tedy budeme morálku chápat následovně: 

 

 Morálka je skutečný projev individua či většího celku v oblasti morálních soudů, norem a 

pravidel jednání. 

 

 Tato definice odpovídá pohledu na morálku řady autorů. Například Manuel g. Velasquez 

definuje morálku následovně: „ standardy, které jednotlivec nebo společnost má ohledně 

správného a špatného, dobrého a zlého.“ Bruno Molitor zase poukazuje na skutečnost, ţe 

„morálka se vztahuje k jednání lidí (resp. k opomenutí určitého jednání).“ Doplňuje však 

důleţitou poznámku, ţe morálka ani tak není „jednáním samotným ani něčím, co k němu 

přistupuje, nýbrţ dimenzí nebo aspektem, s ním lze jednou a totéţ jednání konat či zkoumat.“ 

Molitor se tak snaţí poukázat na to, ţe existují i jiné aspekty tohoto zkoumání. Na jednání se dá 

nahlíţet i po stránce věcně technické. Mezi stránkou morální a věcně technickou však můţe 

docházet a dokonce dochází ke konfliktům, které právě dávají vyniknout významu pojmu 

„morálka“. Vše, co je technicky proveditelné, totiţ není automaticky povoleno. [3] 
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 Pokud v tomto textu bude zmiňována morálka, budeme mít vţdy na mysli stav, který je. 

Etikou oproti tomu budeme vţdy mínit stav, který by měl být (optimální stav). To znamená, ţe 

v případě morálky půjde o popis stavu. V případě etiky o stanovení normativů. 

 

 V morálce a stejně tak v etice můţeme rozlišit tři kvalitativně odlišné úrovně: 

 

 mikroúroveň – chování jednotlivých prvků systému (např.: jednotlivý pracovník 

organizace, manaţer, atd.) 

 mezoúroveň – chování subsystému (relativně samostatných skupin prvků) v systému 

(např.: firma, atd.) 

 makroúroveň – chování celého systému (např.: stát, Země) [3] 

 

1.3  Etika 

 

 Pokud v případě morálky nám jde o stav skutečný, pak v případě etiky nám jde o stav 

optimální. Etika se jednoduše snaţí o nalezení ideálního, správného, skutečnosti přiměřeného 

řádu věcných hledisek. Podobný a rozšiřující pohled na etiku podává v publikaci „Základy 

hospodářské etiky“ Marie Bohatá: „Morálka nepostihuje různé aspekty morální reflexe povahy a 

ospravedlnění správného konání. Právě o to usilují etická teorie a morální filozofie, které se snaţí 

vyjasnit podstatu a upřesnit argumenty v oblasti morálky. Mnoho lidí se totiţ nespokojuje pouze 

s tím, ţe existující morálku je třeba uznávat, ale ptá se, zda to, co daná společnost zakazuje, je 

opravdu špatné, zda hodnoty uznávané danou společností jsou ty správné hodnoty, apod.“  

 

Definice etiky dle Thompsona je:  

„Etika se zabývá normami lidského chování, rozhodnutími, která lidé činí, a způsoby, jimiž svou 

volbu odůvodňují.“ [11] 
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Nebo ji lze definovat také následovně: 

Etika je naukou filozofie morálky, jež se zabývá vymezením mravních norem. [8] 

 

Termín etika se odvozuje od řeckého slova „ethos“. To v původním významu znamená 

„obvyklé místo pobytu“, pak místo, v němţ se bydlí a v němţ člověk zdomácněl. Z toho pak je 

moţné chápat abstraktní uţití slova „ethos“ ve smyslu „zvyku“, „obyčeje“, „tradice“ a nakonec 

„mravů“. Tak se tedy od počátku pojí s pojmem „ethos“ význam odkazující na mravní chování, 

jeţ se řídí podle toho, co se ve vlastním okruhu bydlení a ţivota stalo obyčejem, tradicí a 

konvencí normou, případně zákonem.“ Později však řeckému slovu „ethos“ přibyl – a to poprvé u 

Sókrata- další smysl: „…místo významu konání jen navyklého významu toho, co mám činit na 

základě svého rozumového vhledu a tedy v souladu se svým smýšlením.“ Přiměřeným a 

správným jiţ tedy není definováno to, co bylo v dané lokalitě a čase povaţováno za standardní, 

nýbrţ jakýsi optimální stav, o který jedinec či společnost tu více, tu méně usiluje a který je sám 

omezen mírou lidského poznání. 

 

 Etika – respektive její konkrétní aplikace v praxi – nemůţe a nesmí být autonomní na 

dalších vědních disciplinách. Právě naopak – potřebuje je a musí z nich čerpat. V opačném 

případě jen stěţí můţete tento proces hledání a nalézání správného jednání dospět k přiměřeným 

výsledkům. S ohledem na tuto skutečnosti můţeme v souvislosti s etikou a především její 

aplikační dimenzí hovořit o nutné interdisciplinaritě.  

 

 Etika velmi často pracuje s pojmy „dobré“ a „špatné“. Tyto pojmy však musíme vţdy 

chápat v kontextu celé situace. V kaţdé ţivotní úrovni můţeme nalézt různé algoritmy jednání – 

některé jednání je v dané situaci vhodné, skutečnosti přiměřené a některé nikoliv. Pro nás je 

dostačující fakt, ţe „existuje asymetrie mezi dobrým a špatným jednáním. Neexistují totiţ 

způsoby jednání, které by byly vţdy a všude „dobré“. Zda je nějaké jednání dobré, závisí vţdy na 

celku okolností.“ [3] 
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1.3.1 Cíl etiky 

 

 Jak jsme jiţ uvedli dříve, je elementárním cílem etiky coby vědní discipliny zkoumání 

povahy, příčin, důsledků a podob morálky. Etika však jde dále – snaţí se definovat optimální a 

skutečnosti přiměřené chování. Právě v této fázi nabývá etika svého normativního charakteru. 

Neznamená to však, ţe by dávala hotové, konkrétní a předem vypracované návody. Její snahou je 

spíše ukázat cestu a kritéria k nalezení optimálního jednání/chování. Řečeno slovy Nicolaie 

Hartmanna: Etika „neurčuje, nedefinuje u toho, co máme činit, ono vlastní „co“ – podává však 

kritéria, pomocí nichţ to „co“ lze poznat.“ Jednoduše řečeno, etika jako vědní disciplína se snaţí 

v jednici nastartovat adekvátní způsob vyhodnocování situace a hledání optimálního řešení. Etiku 

v tomto světle tedy není moţné vnímat jako disciplínu, která si sama konstruuje správná řešení – 

ono je a etika se ho pouze snaţí nalézt.  

 

1.3.2  Etické a neetické jednání 

 

Co je a co není etické? A jak této otázce rozumět? Nejsnazší odpovědí je, ţe se ptáme po 

správním či dobrém (etickém) a nesprávném či špatném (neetickém). V obecné rovině není tato 

odpověď od věci. Bohuţel touto cestou termín nedefinujeme. Spíše jej pouze překládáme do 

češtiny. Náš problém jsme tedy jen přesunuli z termínu „etické“ na pojem „správné“, přičemţ 

otázky zůstávají. Podívejme se tedy nyní na dvě definice etického chování, které pro nás budou i 

v dalších kapitolách relevantní: 

 

Artur Rich : 

 „Věcně a lidsky přiměřené chování.“  

Robert Spaemann: 

„Správný, skutečnosti přiměřený řád věcných hledisek     [3] 
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1.3.3 Etický problém a etické dilema 

 

Při řešení etických konfliktů se můţeme setkat s dvojím typem konfliktů, kdy kritériem 

jejich rozdělení se stává obtíţnost při rozhodování. 

 

1) Etický problém – konflikt, který souvisí s oblastí morálky a u kterého známe jedno 

nejlepší řešení. U etického problému jsme schopni situaci řešit jednoznačnou odpovědí 

„ano/ne“. Přijetím rozhodnutí pak je problém s konečnou platností vyřešen. 

 

2) Etické dilema – sloţitější podoba konfliktu, který nemá jedno nejlepší řešení. Tento typ 

konfliktu „má komplikovanější charakter.“ Místo jednoznačné odpovědi stojí před 

rozhodnutím „buď a nebo“. V lepším případě volíme mezi větším a menším zlem. 

V případě sloţitějším nám jde o nalezení optimálního, byť těţkého rozhodnutí.  

 

Tab. 1.1  Hlavní charakteristiky etického problému a etického dilematu 

Etický problém Etické dilema 

Je možné jej lehce pojmenovat. Je obtížné jej pojmenovat. 

Nezapadá do kontextu, stojí mimo specifickou 
situaci. 

Je zasazen do specifické situace. 

Existuje všeobecná shoda, že problém je etický. 
Neexistuje názorová shoda na to, zda případ je nebo není 
etického charakteru. 

Vyjadřuje nároky jednotlivého stakeholdera. 
Vyjadřuje nároky více - často si konkurujících - 
stakeholderů. 

Vztahuje se na jednu správnou a nesprávnou 
hodnotu. 

Vztahuje se na více - často si konkurujících - hodnot. 

Předpokládá, že jednotlivci, když chtějí, mohou 
udělat "správnou věc" 

Předpokládá, že jednotlivci chtějí udělat "správnou věc", 
ale nevědí, která to je nebo správnou věc nejsou schopní 
udělat. 

Zdroj: [3] 
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2  Podnikatelská etika 

2.1  Proč se zabýváme aplikací etiky v podnikání? 

 

Etika v podnikání zahrnuje morální zásady a normy usměrňující chování v 

podnikatelských činnostech (např. spravedlnost, poctivost, seriózní jednání). Prvotním impulsem 

jejího vzniku byly skandály v podnikatelské činnosti (např. malá ochrana spotřebitele, podvody, 

daňové úniky, apod.), které vyvolaly negativní ohlasy veřejnosti a zvýšený tlak na dodrţování 

morálky v podnikání. [10] 

 

 Dále si uvedeme dalších několik váţných argumentů, proč se zabývat aplikací etiky 

v podnikání, avšak nejedná se o vyčerpávající přehled: 

 

 Ekonomické aktivity lidí se vzájemně střetávají, tvoří velmi sloţitý sociální systém 

s četnými vrstvami a skupinami zájmů (stát, odbory, akcionáři, dodavatelé, zákazníci). 

V dnešním světě jsou podnikové aktivity záleţitostí všech vyjmenovaných (a dalších) 

skupin. Výsledkem je, ţe způsob, jakým se podnik chová k okolnímu prostředí (nebo jak 

je vnímán, ţe se chová), můţe mít výrazný vliv na jeho trţní postavení a finanční 

výsledky. 

 Je nemoţné pro obrovské mnoţství situací a problémů vytvořit odpovídající právní 

pravidla – to by vedlo k ohromné byrokracii. Právo nemůţe do detailů poskytnout 

odpověď na kaţdou otázku. Tím se otevírá prostor pro podnikatelskou etiku. 

 Díky globalizaci se svět zmenšuje a v době, kdy spolu obchodují a přicházejí do kontaktu 

různé kultury, je důleţité najít společný jazyk nejenom pro obchod, ale také pro řešení 

problémů, vyplývajících z ekonomických aktivit lidstva. Můţeme říci, ţe čím větší je 

rozsah ekonomických aktivit, tím větší je taková morální odpovědnost. 

 V současném období roste tlak jednotlivců, skupin a celé veřejnosti na společenskou 

odpovědnost podniku a dodrţování standardů. Při dnešní šíři produktů, z kterých si můţe 

zákazník, klient, spotřebitel vybírat, se odpovědný přístup k okolí stává důleţitou součástí 

hodnoty výrobku nebo sluţby. 
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 Čestné jednání povaţují podnikatelé za jeden nejdůleţitějších faktorů pro úspěšné 

podnikání, jak o tom svědčí výsledky průzkumu, ve kterém byli respondenty ostravští 

podnikatelé. Za nejvýše hodnocený faktor, potřebný pro úspěšné podnikání označili 

praktické znalosti a zkušenosti, na druhém místě se uplatnilo čestné chování, jeţ mnozí 

podnikatelé pokládají za významný konkurenční nástroj a za účelný prostředek vedoucí 

k vybudování stále klientely. Dále následovaly teoretické znalosti, konexe a potřeba 

průbojného chování. 

 Vývoj podnikové výkonnosti směřuje od finančních ukazatelů k novým ukazatelům, tzn. 

k nefinančním. Odpovědnost podniku vůči okolí a ţivotnímu prostředí se stala jedním 

z osmi kritérií, podle kterých časopis Fortune kaţdoročně sestavuje ţebříček 

nejperspektivnějších světových firem. Také zpráva Světové banky sděluje, ţe koncept 

„podniku jako odpovědného občana“ se bude rychle rozšiřovat. 

 

 V předcházejících odstavcích jsme si vytkli ekonomické a sociální faktory (tlak 

veřejnosti, propojenost ekonomických aktivit, globalizace) jako důvody, proč usilujeme o 

implementaci etických principů v podnikání. Kromě nich, a zdaleka ne na posledním místě, jsou 

hlediska osobní, která se týkají jednotlivců, a to v souladu jeho jednání se svědomím. Jednat 

v souladu se svým svědomím zvyšuje sebedůvěru, zkvalitňuje rozhodování a jak prokázaly 

výsledky výzkumu, sniţuje hladinu stresu.  

 

 Ernest Emingway ve své knize „Death in the Afternoon“ napsal, ţe „morální je to, po čem 

se cítíš dobře a nemorální je to, po čem se cítíš zle.“ [1] 

 

 Můţeme tedy zjednodušeně říci, ţe důvodem pro etické chování v podnikání je to, ţe 

zaváděním etických principů usilujeme o kultivaci podnikatelského prostředí a tím se snaţíme 

udrţet a rozvíjet důleţité hodnoty, které podporují fungování a rozvoj námi sledovaného systému. 

Mezi tyto hodnoty patří například důvěra, která sniţuje transakční náklady a rozšiřuje moţnosti 

podnikání. Zlepšením důvěry a dalších klíčových hodnot zvyšujeme sociální kapitál našeho 

podniku. [3] 
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Ekonomický růst 

 

Podnikatelská etika 

 

Důvěra 

 

Sociální kapitál 

 

Sdílené hodnoty 

Obr. 2.1 Vztah mezi podnikatelskou etikou, hodnotami, důvěrou a ekonomickou prospěšností 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: [12] 
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2.2  Předmět a vymezení podnikatelské etiky 

 

 V podnikatelském prostředí není obtíţné určit co je „dobro“ (být důvěryhodný, 

transparentní, neponiţující lidskou důstojnost…) a co „zlo“. Ovšem v kaţdodenním rozhodování 

se nerozhoduje vţdy mezi „bílým“ a „černým“, ale např. mezi několika jemnými odstíny dobra 

nebo mezi prospěchem, dobrem pro určitou skupinu, organizaci, které můţe mít negativní 

důsledky (škodu) pro jinou skupinu nebo organizaci. 

 

 S dalším problémem při analýze „cizí dobro“ se setkáváme v případě rozvojových cílů. 

Kdo má určit z mnoha variant tu, která je dobrá? Otázka je důleţitá pro všechny, kteří se 

zamýšlejí nad rozvojem „sociálních objektů“. Například učitel na VŠ by neměl brát v úvahu 

pouze aktuální potřeby studenta (sloţit zkoušku), ale také příští potřeby absolventa fakulty, který 

by se měl stát aktivním a výkonným členem společnosti. Prioritou se stává hodnocení výsledků 

z dlouhodobější perspektivy. 

 

Podnikatelskou etiku je moţno chápat jako pronikání etických principů do veškerých 

podnikatelských aktivit. Němcová (1993) uvádí, ţe „podnikatelská etika se definuje jako odraz 

soustavného zlepšování etické úrovně v podnikatelské praxi a rozhodování“. Pozornost se 

soustřeďuje na rozhodovací procesy a specifické oblasti: marketing, pracovní a zaměstnanecké 

vztahy, ţivotní prostředí, řízení společnosti apod.  

 

 V publikaci Organization Behavior z roku 1994 chápou autoři publikace podnikatelskou 

etiku jako nauku, která studuje morální standardy a rozhodování. Morální standardy jsou 

pojímány jako skupinové nebo společenské zvyky nebo způsoby jednání, které jsou uplatňovány 

v situacích, ve kterých určitá činnost můţe ublíţit jakémukoliv jedinci nebo skupině. 

 

 Porušení morálních standardů se nazývá morální lapsus, např. porušení ochrany 

důvěrných informací, korupce, neetický vztah ke konkurenci (lhaní, krádeţ, násilí, atd.). [1] 
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 Nejobecnější morální standardy mají podobu konkrétních imperativů, např. neubliţuj 

druhému, nekraď. Osvojujeme si je prostřednictvím zvyků, tradic a jsou umocněny vlivem 

výchovy a veřejného mínění. 

 

 V pohledech na podnikatelskou etiku se můţeme setkat s názorem, ţe podnik „se musí 

prát o zisky a tak nemůţe stále dbát na čisté ruce“. Jiný názor tvrdí, ţe „jednat eticky znamená 

dodrţovat zákony, coţ je dostačující“.  Uvedené názory se týkají důleţitého vztahu podnikatelské 

etiky ke dvěma jiným oborům, právu a ekonomii.  

 

 Nejdříve si vyjádřeme vztah etiky a práva: 

 

Právo kodifikuje zvyky, ideály i morální hodnoty dané společnosti. Ale právo nemůţe 

pokrýt celou oblast morálky – proto právo nestačí k zavedení morálních norem, které by měly 

usměrňovat chování jednotlivce, organizace nebo celé společnosti. Někdy můţe pro danou 

záleţitost platit zákon i morální hledisko souhlasně (zneuţití dítěte), mnohdy však morální 

povinnost nevyplývá ze zákona a naopak. Dokonce můţe být poţadavek zákona natolik 

v rozporu s morálním principem, ţe porušení zákona můţe být morální povinností (rasové 

zákony v nacistickém Německu, JAR). Právní normy jsou kodifikovány státem a za jejich 

nedodrţování či překračování můţe následovat trestní postih. Za nedodrţování či překračování 

etických standardů a norem nenásleduje právní postih, jsou postiţitelné buď odsouzením ze 

strany společnosti (veřejným míněním, vyloučením ze společenské skupiny) nebo ze strany 

jednice porušujícího etické standardy, např. výčitkami svědomí. 

 

Důleţité je uvědomit si, ţe právní rád netvoří jen zákony. Čin, který je formálně „dle 

zákona“, ale odporuje vyšším právním normám či principům, je neplatný. Je třeba dodrţovat 

právní řád v celku. § 39 občanského zákoníku sděluje: „ Neplatný je právní úkon, který svým 

obsahem nebo účelem odporuje zákonu nebo jej obchází anebo se příčí dobrým mravům.“ 

 

Druhý vztah, a to mezi etikou a ekonomií je někdy charakterizován jako vztah mezi 

„dobrem a ziskem“. [1] 
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 Nyní si poloţme pár zásadních otázek: Je podnikatelská etika opravdu v rozporu 

s ekonomií? Můţe si podnik dovolit náklady, které souvisí s etickými standardy? Vztah etiky a 

ekonomie patří k velmi diskutovanému problému. Velice známí je názor A. Smitha, který se 

vyslovil k vlastnímu a společenskému zájmu. Zdůraznil vliv „neviditelné ruky trhu“, která vede 

„řezníka, sládka nebo pekaře“, aby uspokojením vlastních zájmů „napomáhali zájmu celé 

společnosti“. Zkušenosti předních světových podnikatelů a manaţerů s jeho názorem seriózně 

polemizují a formují jiné zásady pro podnikání. V nich je zdůrazněna skutečnost, ţe pouze 

ekonomická racionalita nedokáţe najít východiska pro řešení ekonomických, sociálních a 

ekologických problémů současného světa. 

 

Za nejvhodnější model pro vztah podnikatelské etiky a ekonomie je povaţován model 

kooperace, který pohlíţí na obě disciplíny jako na nezávislé a rovnocenné. 

 

Nyní si tedy shrňme naše poznatky o podnikatelské etice: 

 

 podnikatelská etika je etikou normativní, 

 je to snaha o aplikaci etických zásad do podnikání s cílem zlepšení podnikatelské 

praxe ve veškerých podnikatelských aktivitách, 

 konkrétní aplikace záleţí na oboru aplikace  

 zabývá se rozhodováním morální povahy, 

 zdůrazňuje teoretické znalosti a snahu o pravdivé poznání skutečnosti, 

 odmítá překrucování skutečností, 

 podnikatelská etika není v rozporu s ekonomií a nelze ji redukovat na respektování 

práva. 

 

Podnikatelskou etiku tedy chápeme jako aplikovanou normativní etiku, integrující 

moderní poznatky příslušného oboru a poznání reality s etickými standardy a zásadami 

s cílem zlepšení podnikatelské praxe ve veškerých aktivitách. [1] 
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2.3  Etické zásady podnikání 

 

 Globalizace klade nesmírné nároky na manaţery, a to i z pohledu respektování odlišných 

kulturních hodnot, které ovšem jsou usměrňovány v zájmu prosperity organizace a rozvoje lidí. 

Nejde ovšem o to měnit hodnoty, které lidé uznávají, ale zajistit, aby jednání se slučovalo 

s hodnotami organizace, které jsou v souladu s morálními hodnotami.  

 

 Vlivy globalizace jsou takové, ţe nelze spoléhat na „neviditelnou ruku trhu“. Nezbytným 

doplněním jsou hodnoty morální povahy. Tato skutečnost je zdůrazněna v dokumentu Principles 

for Business, ve kterém jsou uvedeny poţadavky představující etické nároky na manaţery, 

zejména na ty, kteří se prosazují v mezinárodním obchodě. Dokument Principles for Business 

navrhli a zpracovali vedoucí pracovníci a představitelé byznysu z Evropy, Japonska a Spojených 

států, kteří se scházejí v rámci „Kulatého stolu v Caux“ (Caux Round Table).  

 

 Představme si nyní 7 zásad etického jednání v současném podnikatelském prostředí, které 

jsou uvedeny právě ve zmíněném dokumentu Principles for Business: 

 

 

Zásada č. 1: The Responsibilities of Business: Beyond Shareholders toward Stakeholders. 

(Odpovědnost podnikání: od odpovědnosti vůči akcionářům k odpovědnosti vůči 

„stakeholders“) 

 

Přínosem podnikání pro společnost jsou bohatství a pracovní místa, která vytvoří. Aby podnikání 

mohlo tyto hodnoty vytvářet, musí dbát na svou ekonomickou ţivotaschopnost. Nicméně 

samotná schopnost přeţití není dostatečným cílem. Proto tato zásada zdůrazňuje širší kontext 

činností organizace, který spočívá ve skutečnosti, ţe organizace by neměla zohledňovat pouze 

zájmy a potřeby akcionářů – shareholders, ale všech, kteří se nalézají ve sféře vlivu organizace – 

stakeholders. V dokumentu jsou vyjmenovány nejdůleţitější skupiny „stakeholders“: customers 

(zákazníci), employees (zaměstnanci), owners and investors (vlastníci a investoři), suppliers 

(dodavatelé), competitors (konkurence) a communities (komunita). 
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Zásada č. 2: The Economic and Social Impact of Business: Toward Innovation, Justice and 

World Community. (Ekonomický a sociální vliv na podnikání: směrem k inovacím, 

spravedlnosti a světové komunitě.) 

 

Tato zásada obrací pozornost na odpovědnost organizací, které podnikají v méně rozvinutých 

zemích: tyto organizace jsou povinny zvyšovat nejen ekonomický potenciál země, ale také 

sociální potenciál, např. vzdělanostní úroveň, být příkladem v dodrţování lidských práv, přispívat 

k celkovému rozvoji země, ve které operují. 

 

Zásada č. 3: Business Behaviour: Beyond the letter of Law Toward a Spirit of Trust. 

(Podnikatelské chování: od litery zákona ke vzájemné důvěře.) 

 

Zásada zdůrazňuje pro podnikání takové hodnoty jako pravdomluvnost, upřímnost, otevřenost, 

respektování dohod, transparentnost při respektování oprávněné existence firemního tajemství. 

 

Zásada č. 4: Respekt for Rulet (Respektování pravidel.) 

 

Zásada poţaduje respektování předpisů a práva dané země i mezinárodních úmluv. Upozorňuje 

také před zhoubnými následky slepého dodrţování práva určité země. Některé praktiky, přestoţe 

jsou legální, mohou mít negativní důsledky. 

 

Zásada č. 5:  Support for Multilateral Trade. (Podpora mezinárodního podnikání.) 

 

Zásada vyzývá k rozvoji obchodu a podnikání mezi zeměmi. Organizace by měly podporovat 

multilaterální obchodní systém GATT/WTO a další obdobné mezinárodní dohody. Organizace by 

měly spolupracovat a při respektování cílů národní politiky uvolňovat ta domácí opatření, která 

nepatřičně zabraňují mezinárodnímu obchodu.  
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Zásada č. 6: Respect for the Environment. (Ochrana ţivotního prostředí.) 

 

Zásada poţaduje ochranu ţivotního prostředí, úsporné vyuţívání přírodních zdrojů a soustředění 

se na podporu udrţitelného rozvoje. 

 

Zásada č. 7: Avoidance of Illicit Operations. (Vyhýbání se nezákonných operací.) 

 

Zásada zavazuje vlastníky, manaţery a podnikatele, aby se vyhnuli korupci – explicitně 

vyjmenovává podplácení, praní špinavých peněz, podporu terorismu, obchod s narkotiky a 

podporu organizovaného zločinu. Zásada vyzývá také k tomu, aby organizace se nejen vyhnuly 

korupci a jejím formám, ale snaţily se o jejich eliminaci. [1] 

 

2.4  Integrace etiky do podnikání 

 

 Kaţdý si asi řekneme, jak takové etické zásady či principy a vůbec podnikatelskou etiku 

do podniku integrovat a jaké faktory musíme podchytit, aby integrace dopadla úspěšně? 

 

 Integrací etických principů do podnikové praxe – řečeno jinými slovy: přerodem podniku 

z niţších stupňů Reidenbachova a Robinova modelu do vyšších – máme na mysli především: 

 postupné zvyšování zájmu podniku o etiku 

 úsilí o rovnováţný zájem o etiku a zisk 

 přejímání metod, nástrojů, principů a hodnot, které tento proces podporují. 

 

 V dnešní době existuje jiţ řada vypracovaných postupů, jak implementovat etické 

principy do podnikání. Nyní se zaměříme na dvě pojetí integrace: 

 

 Integrace prezentována v publikaci „Business Ethics: A Manual for Managing a 

Responsible Business Enterprise in Emerging Market Economies“ vypracovanou 

Ministerstvem obchodu Spojených států amerických  

 Integrace, kterou publikuje Ivo Rolný ve své knize „Etika v podnikové strategii“. 
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Pro všechna pojetí jsou společné některé elementární body: 

 

 cílevědomost 

 komplexita a systematičnost 

 synchronnost [3] 

 

2.4.1   Integrace etiky do podnikání dle publikace Ministerstva obchodu USA 

 

 Před vybudováním programu podnikatelské etiky je nutné v podniku podstoupit řadu 

kroků. Vlastníci a manaţeři musí vhodným způsobem dojít k základní orientaci a směru celého 

programu implementace etických principů. Musí identifikovat klíčové zainteresované skupiny, 

rozpoznat jejich očekávání a postavení. Celý proces implementace je po celou dobu podporován, 

udrţován a rozvíjen pouţíváním etických metod a nástrojů (viz kapitola níţe). Právě ty slouţí 

k tomu, aby v podniku podporovaly etické prostředí a eliminovaly neetické prvky a situace. 

 

 Program implementace, který v roce 2004 publikovalo Ministerstvo obchodu USA se 

zaměřuje na následujících 9 bodů: 

 

 Normy a postupy podporující rozumná očekávání a poţadavky stakeholderů a která jsou 

vodítkem pro chování v organizaci. 

 Vhodné struktury a systémy, které zajišťují pravomoc, odpovědnost a udrţitelnost. 

 Komunikace s pracovníky podniku o normách, postupech a očekáváních. 

 Programy, které monitorují a auditují chování členů organizace. 

 Podpora pracovníků podniku, aby vyhledávali rady a nebáli se informovat o svých 

záleţitostech či znepokojeních. 

 Odměna za píli a snahu pracovníka (především ve mzdě), speciálně na takových citlivých 

pozicích, které obnášejí odpovědnost za řízení, finance či uzavírání smluv. 

 Povzbuzování členů podniku k dodrţování norem a postupů. 

 Adekvátní reakce na situace, kdy jsou porušeny normy a postupy. 
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Organizační kultura 

 

Etický kodex 

 

Tradice podniku 

 

Klíčové etické hodnoty 

 Řádné a pravidelné vyhodnocování účinnosti programu integrace etických principů do 

podniku. 

 

2.4.2  Integrace etiky do podnikání dle Iva Rolného 

 

 Ivo Rolný uvádí ve své publikaci „Etika v podnikové strategii“ tříúrovňovou koncepci 

integrace etických principů do podnikové praxe. Popisuje 3 základní úrovně podchycující 

všechny relevantní situace a podnikové oblasti. Jedná se o: 

 1. úroveň – podniková kultura, 

 2. úroveň – etické vedení, 

 3. úroveň – socializační proces. 

 

1) Podniková kultura – 1. úroveň integrace etiky do podnikání 

 

Obr. 2.2 Integrace etiky do podnikání – podniková kultura 

 

 

 

 

 

 

 V rámci podnikové kultury je nutné konstituovat základní etické komponenty, a to 

klíčové etické hodnoty a etický kodex. Ty slouţí jako opěrné body pro zásadní morální orientaci 

firmy. Etickým kodexem rozumíme systematicky zpracovaný soubor norem a předpisů, které 

vymezují a upravují vztahy mezi členy určité komunity. Etický kodex poskytuje detailnější 

rozpracování konkretizaci morálních zásad a jejich pouţití v podnikové praxi.  
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 Efekt klíčových etických hodnot a etického kodexu pak můţe být zvýšen a utvrzován 

podnikovou tradicí a organizační kulturou. Podnikovou tradicí rozumíme určitý typ závazku 

společnosti dále rozvíjet pozitivní hodnoty, které podnik má.  

 

 Podnik, který si uvědomuje, jak jeho podniková kultura působí na podnikatelský úspěch, 

je postaven před problém, co udělat aby jeho podniková kultura přispívala k jeho úspěšnosti. 

V praxi se setkáváme se třemi rozdílnými pohledy na to, do jaké míry a jak lze měnit podnikovou 

kulturu: 

 

 „Kulturní inţenýři“ – dle jejich názoru je moţné podnikovou kulturu cílevědomě měnit a 

přetvářet. Tento myšlenkový směr by se dal označit takovými pojmy jako: revoluční, 

mechanistický, technokratický atd.; 

 „Kulturalisté“ – podnikovou kulturu dle jejich názoru nelze libovolně měnit – kultura má 

své zákonitosti, svou historii. „Kulturalisté“ jsou zastánci „evolučního“ přístupu; 

 „Korekce stávajícího kursu“ – jde o kompromis mezi „kulturními inţenýry“ a 

„kulturalisty“. Dle tohoto myšlenkového proudu není moţné podnikovou kulturu změnit 

ze dne na den. Nelze jednoduše vykonstruovat „ideální podnikovou kulturu“ a tu pak 

systematicky vytvářet. Tento proud však připouští, ţe určité prvky podnikové kultury 

přehodnotit a měnit lze. 

 

 Změny podnikové kultury je moţné provádět za pomoci řady nástrojů. Při analýze 

podnikové kultury mohou značně pomoci poznatky získané z benchmarkingu. Je důleţité zmínit, 

ţe změna podnikové kultury by neměla probíhat nekontrolovaně a nekoordinovaně. Měla by být 

vypracována vize podnikové kultury. Na jejím základě by měl být stanoven plán změn a akční 

program její realizace. [3] 
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Kontrola a hodnocení 

 

Organizační struktury 

 

Komunikace 

 

Strategické plánování 

2) Etické vedení – 2. úroveň integrace eriky do podnikání 

 

Obr. 2.3 Integrace etiky do podnikání – etické vedení 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Vedení má podstatný vliv na kvalitu etického rozhodování podniku i jeho zaměstnanců. 

Právě management se můţe značnou měrou zasadit o implementaci etického programu a o jeho 

podporu po všech stránkách. Aby mohly být etické normy a principy naplňovány, musí se etika 

pojmout jako nedílná součást strategického plánování. Mezi nástroji etického vedení slouţí 

organizační struktury, jejichţ úkolem je identifikace, zpracování a řešení eticky 

problematických situací. Současným trendem je vytváření speciálních interních struktur, které 

slouţí k řešení etické problematiky. Mezi tyto organizační struktury patří například etický výbor 

(Ethics Committee), odborný ředitel pro styk s veřejností (General public director), pracovník 

zodpovědný za etické postupy firmy na veřejnosti (Edic officer), dočasná jednotka vytvořená 

k vyřešení etického problému (Task forces). U komunikace platí obecná zásada: „čím 

efektivnější je komunikace, tím operativnější je etické vedení“. Komunikace je nezbytná v celém 

procesu implementace etického programu. Je akcelerátorem nebo naopak brzdou řady kroků 

implementace. Jejím prostřednictvím se stává celý proces legitimním a podporovaným všemi 

klíčovými skupinami. Účelem kontroly a hodnocení je pomoci odstraňovat nedostatky etického 

chování. Pro tyto účely je vynikajícím nástrojem etický audit. 

Etický audit je systematickým procesem objektivního získávání a vyhodnocování informací o 

zkoumané oblasti. Jeho cílem je komplexní zhodnocení stavu podniku s dosahem především na 
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Výběr kandidáta 

 

Školení a vzdělávání 

 

„Training in the job“ 

 

Motivace, stimulace 

sociální klima podniku, podnikové hodnoty, jeho přiměřené chování v rámci svých jednotlivých 

sloţek i vůči svému okolí (sociální a ţivotní prostředí.) [3] 

 

3) Socializační proces – 3. úroveň integrace etiky do podnikání 

 

Obr. 2.4 Integrace etiky do podnikání – socializační proces 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Motivace a stimulace je výchozím bodem socializačního procesu. Vše by mělo být 

podřízeno jednoduché motivační tezi, ţe etické chování (tj. správné, slušné a čestné) se v podniku 

vyplácí a neetické chování (tj. nepoctivé) je sankcionováno. To však neznamená, ţe jedinými 

stimuly jsou peníze a kariérní postup. Mezi další podpůrné prostředky patří například: účast na 

zahraničních stáţích a studijních pobytech, úprava pracovní doby, odborné zájezdy, 

nadstandardní penzijní připojištění, spoření a v neposlední řadě i upřímně vyjádřená vděčnost atd. 

Dominantní úlohu v socializačním procesu hraje školení a vzdělávání. Jedná se vlastně o 

kultivaci morálního úsudku a prohlubování pocitu zvyšující se odpovědnosti u jednotlivých 

zaměstnanců. Cílený etický výcvik vede ke zlepšování schopností a dovedností při řešení 

konkrétních podnikových etických problémů a dilemat. „Training in the job“ je pojem 

pouţívaný pro získávání praktických zkušeností v průběhu pracovního procesu. Jedná se ve své 

podstatě o „učení se praxí“. Renomované firmy USA a ve Velké Británii například nechávají své 

nově přijaté managery pracovat 14 dní v přímém prodeji za pulty svých prodejen. Nově přijatí 

manageři tak získávají komplexnější náhled na činnost firmy a na pracovní problémy svých 
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budoucích podřízených. Výběru kandidáta musí vedení firmy věnovat značnou pozornost. Právě 

zde, v zárodku, je moţné zjistit hodnotové orientace, morální kvality i smysl pro odpovědnost u 

potenciálních zaměstnanců. Podnikatelský subjekt tak vhodným výběrem pracovníků můţe 

zamezit pozdějším nesrovnalostem a problémům. Vedení firmy by si mělo být vědomo toho, ţe 

čím morálně kvalitnější pracovníky pro podnik získá, tím lepší budoucnost firmy vytváří. [3] 

 

2.5  Metody a nástroje podnikatelské etiky 

 

 Etickou infrastrukturu podniku coby nezbytnou základnu etického řízení jsme rozčlenili 

na dvě důleţité a neoddělitelné části: metody a nástroje. Obraťme svou pozornost nejprve na 

problematiku metod.  

 

 Seknička v případě etických metod zmiňuje nezbytnost konsensu a dialogu. Právě 

vysoká úroveň vzájemné komunikace, interakce a spolupráce musí být nedílnou součástí všech 

etap implementace etického programu. Je to dialog, který legitimizuje veškeré kroky 

implementace BE a CSR. Následný konsensus sniţuje případné problémy a třecí plochy. V tom 

to ohledu můţeme zdůraznit Rolného myšlenku o konsenzu coby morálním mandátu podniku. 

 

 Je nutné celou problematiku vzájemného dialogu, komunikace a participace zváţit. Ne 

kaţdá oblast si zasluhuje stejnou míru participace jako oblasti jiné. Vše by opět mělo být 

podřízeno přiměřenosti. V rámci teoretických poznatků z manaţerského rozhodování je nutné 

zváţit, zda skutečnosti přiměřeným stylem rozhodování se stane přístup:  

 autokratický 

 týmová příprava – problém je řešen v rámci týmu, ale o konečném rozhodnutí rozhoduje 

jedinec 

 skupinové rozhodování – členové týmu problém společně řeší i rozhodují 

 

 Participace je spojena s řadou předností i nevýhod. Je tedy potřeba vţdy zváţit klady a 

zápory a na základě toho zvolit optimální a přiměřenou míru participace. Vedle participace jsou 

dalšími důleţitými nástroji při řešení problému uţívány metody jako brainstorming, brainwriting 

atd.[1] 
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 V podnikání se dále vyuţívají metody podnikatelské etiky, jako je Corporate Governance  

(řízení a správa korporací) a teorie stakeholders (teorie participujících skupin). 

 

1) Corporate Governance – představuje systém, kterým je společnost vedena a kontrolována. 

Systém definuje distribuci práv a povinností mezi zainteresovanými stranami ve společnosti jako 

jsou akcionáři, výkonný management, statutární orgány, zaměstnanci a zákazník. Jedná se o 

soubor právních a exekutivních metod a postupů, které zavazují především veřejně 

obchodovatelné společnosti udrţovat vyváţený vztah mezi společností a těmi osobami., jeţ ji 

tvoří. 

 

2) Teorie stakeholders – je zaloţena na stanovisku, ţe podnik má širší odpovědnost neţ jen vůči 

svým vlastníkům. Pojem stakeholders vznikl na začátku 60. let 20. století spojením slov 

„stockholders“ (akcionář, podílník) a „stake“ (zájem na něčem) a vyjadřuje skupinu těch, kteří 

mají zájem na činnosti firmy. Stakeholdery neboli participujícími skupinami jsou v tomto smyslu 

míněni ti, jichţ se aktivity podniku dotýkají, coţ při současném pojetí obchodní společnosti můţe 

být velmi široká skupina subjektů. Z teorie i praxe jsou známé různé modely participujících 

skupin, které mají buď strategický, nebo normativní základ. Tyto modely vycházejí z uţšího 

pojetí, které zahrnuje maximálně šest participujících skupin: vlastníci, zaměstnanci, zákazníci, 

manaţeři dodavatelé a investoři, nebo z širšího pojetí, které zahrnuje minimálně dvanáct 

participujících skupin. [7] 

 

2.5.1  Nástroje podnikatelské etiky 

 

 Podle toho, kdo zajišťuje fungování konkrétních nástrojů BE a CSR, si nástroje BE 

můţeme rozdělit do dvou základních skupin:  

 

   Interní nástroje – jedná se o nástroje, které má podnik přímo pod kontrolou a jejichţ 

pouţíváním ovlivňuje přímo své etické chování (etický kodex organizace, etický a 

sociální audit, specifická organizační struktura apod.) 
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  Externí nástroje – nástroje, které existují vně podniku a jejichţ pouţíváním můţe 

podnikatelský subjekt ovlivňovat etické prostředí ve společnosti (protikorupční linky, 

systém Copy Advice Rady pro reklamu, atd.) 

 

 Zaměřme nyní pozornost na několik zásadních interních nástrojů, které napomáhají 

našim i zahraničním podnikům při etickém a odpovědném podnikání: 

  etické kodexy a další interní dokumenty 

  etický a sociální audit 

  reporting a měření CSR a mezinárodní standardy v oblasti CSR 

  organizační struktury na podporu etického programu 

  různé formy společensky odpovědných skupin (stakeholders analysis) 

  vzdělávání a trénink etického chování 

  etický leadership – vedení příkladem 

  whistleblowing – anonymní informační linky 

 

 Nyní si ve stručnosti řekneme něco o externích nástrojích podnikatelské etiky. Externími 

nástroji BE rozumíme takové nástroje, které existují vně podniku a jejichţ pouţíváním můţe 

podnikatelský subjekt ovlivňovat etické prostředí ve svém podniku či v celé společnosti. Jde 

často o nástroje vytvořené různými organizacemi, kterými se mohou jednotlivé podniky zapojit 

do zlepšování podnikatelského a sociálního prostředí. Zaměříme se především na čtyři základní 

nástroje, které mhou podniky ve větší míře pouţívat: 

 

  protikorupční linky a jiné anonymní informační linky coby nástroj externího 

whistleblowingu – informační linky především různých státních institucí jsou zaváděny 

s cílem eliminovat neţádoucí společenské jevy (korupce, zneuţití pravomoci veřejného 

činitele). Příkladem můţe být protikorupční linka Ministerstva vnitra ČR. 

  Copy Advice – (nástroj Rady pro reklamu) posouzení připravované reklamní kampaně před 

jejím spuštěním. Návrh reklamní kampaně, příp. reklamní kampaň jiţ hotová bude 

posouzena výlučně na základě platného Kodexu reklamy 
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  antispamové informační centrum – (nástroj ÚOOÚ) další forma externího 

whistleblowingu, v tomto případě formou elektronického formuláře přístupného na 

webových stránkách. [3] 

 

 

2.6 Etický kodex, jako nejvýznamnější nástroj pro integraci etiky do  

podnikání 

 

 Etický kodex patří mezi nejvýznamnější a nejrozšířenější nástroj, slouţící pro aplikace 

etiky do podnikání. Není záleţitostí teprve posledních pár let. Za první etický kodex v historii se 

označuje tzv. Hippokratova přísaha, zformulovaná na přibliţně před 2400lety. Je adresována 

lékařům a zavazuje je nezištně pomáhat nemocným, zachovávat lékařská tajemství apod. V 

průběhu dějin vzniklo mnoţství nejrůznějších etických (mravních) kodexů. Známy jsou kodexy 

určující mravní jednání např. mistrů a tovaryšů. Existují kodexy mravních norem mnišských 

řádů, stejně tak jsou známy kodexy ţivota studentů a mistrů středověkých univerzit.  

 

 Etické kodexy se neustále vyvíjely a jejich uplatnění bylo stále širší. Dnes se jiţ vyskytují 

skoro ve všech oblastech společenského ţivota. Kodexy etiky se v ekonomickém ţivotě vyskytují 

u 3 skupin subjektů:  

 kodexy pro činnost profesních asociací a jejich členů (profesní kodexy) 

 kodexy pro činnost hospodářských sdruţení vykonávajících určité hospodářské činnosti 

 kodexy jednotlivých organizací (firemní kodexy) 

 

Profesní kodexy – shrnují morální poţadavky jednotlivých povolání. Slouţí k regulaci 

vzájemných vztahů lidí v pracovních kolektivech, k chování a jednání vzhledem ke specifikaci 

profese vůči dalším stranám, včetně společenské odpovědnosti. Snad nejstarším nám známým 

kodexem je jiţ zmiňovaný lékařský kodex. Další známé kodexy jsou např. kodex učitelský, 

novinářský, kodex manaţera nebo profesní kodex inţenýrů. K dodrţování profesních kodexů 

nelze nutit, jde o individuální záleţitost jedinců, kteří se zavázali ke společenské úmluvě. [2] 
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Firemní kodex – se týká dodrţování etických zásad v konkrétní organizaci. Etické kodexy 

organizací poskytují návod, jak postupovat a co je v jejich rámci moţné. Tím se výrazně liší od 

pracovních řádů organizace, které jednoznačně určují, co musí být. [2] 

 

2.6.1  Tvorba etických kodexů 

 

 Při vytváření etického kodexu se v podstatě uplatňují dva různé přístupy: 

 

 tzv. skandinávský model, kde se přikládá význam prodiskutování a formulování 

podnikového etického kodexu za aktivní účasti všech zaměstnanců 

 tzv. americký model, kde etické kodexy vytvářejí představitelé managementu a vlastníci 

podniku 

 

 V obou případech se při tvorbě etického kodexu vyţaduje vysoká profesionalita. Důleţitá 

je výstiţná, srozumitelná a přehledná formulace dokumentu. Nelze podcenit ani úroveň 

grafického zpracování kodexu, ani způsoby jeho presentace. V České Republice se doporučuje 

při zpracování etických kodexů skandinávský model, protoţe participace zaměstnanců na jeho 

tvorbě je uţitečná jak z hlediska obsahu vlastního dokumentu, tak také z pohledu identifikace 

zaměstnanců s navrţenými standardy jednání. Pro úspěšnost etického kodexu je dobré, aby etický 

kodex byl podporován přímo ředitelem organizace. 

 

Základní poţadavky na kodex: 

 

 uvádí etické činnosti jak z pohledu současnosti, tak také budoucnosti; 

 bude aplikovatelný ve všech částech organizace; 

 bude dostatečně obecný, ale také operativní; 

 musí obsahovat preambuli, očekávané standardy chování, pravidla vyuţití etického 

kodexu v rozhodování a jeho platnost; 

 musí zdůrazňovat klíčové hodnoty organizace; 
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 měl by zahrnovat principy týkající se poslání organizace, specifické příklady 

etického a neetického jednání; 

 měl by uvést příklady obvyklých konfliktů zájmů v organizaci a jejich řešení – tím 

kodex dává odpovědi na otázky dříve, neţ budou poloţeny. 

 

 

 Návrh kodexu by měli posoudit vybraní manaţeři a zaměstnanci. Etický kodex můţe 

zpracovat také poradenská organizace, ale pouze jako návrh.  

 

Zdroje pro zpracování etického kodexu: 

 

 současný kodex, pokud byl zpracován; 

 povinnosti a vztahy k akcionářům a k zákazníkům, k dodavatelům a k orgánům 

v regionu a k dalším zainteresovaným skupinám, jejich očekávání a potřeby; 

 vnitrofiremní materiály (pracovní a organizační řád, systéme řízení kvality, 

personální zásady atd.) 

 rozhovory, workshopy s manaţery a zaměstnanci; 

 srovnání s jinými etickými kodexy, zejména s kodexy úspěšných firem. [2] 

 

2.7 Problémy podnikatelské etiky  

 

 Mullins (1991) cituje ve své obsáhlé učebnici Management and Organisational Behaviour 

článek z roku 1993 o etických kodexech, jehoţ autorem je Webley z londýnského The Institute of 

Business Ethics. Webley vyjmenovává hlavní oblasti podnikatelské etiky. Uvádí celkem 20 

problémových oblastí, my si však vyjmenujeme jen některé: 

 individuální, osobní etika 

 práva zaměstnanců 

 ochrana spotřebitelů 

 diskriminace 

 kodexy chování 
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 vyuţívání energie 

 globalizace podnikání 

 vztahy s odbory 

 počítačová data a ochrana osobních údajů 

 ochrana ţivotního prostředí 

 průmyslová špionáţ 

 korupce 

 odměny pro manaţery 

 hladomor a země třetího světa 

Vyjmenované problémové oblasti podnikatelské etiky nás vedou – v souladu s jinými prácemi – 

k vydělení čtyř úrovní podnikatelské etiky a následně čtyř základních aplikačních oblastí: 
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2.8  Přínosy podnikatelské etiky 

 

 Podnětný přehled moţných přínosů etického jednání v byznysu podali Philip Bromley a 

Larry Cumming z Carlson School na semináři Byznys a etika, který prořádala Nádace Patriae 23. 

6. 1995 a přínosy etického jednání vyjádřil takto: 

 

 Etické jednání sniţuje dodatečné výdaje – podezřívání, hlídání, obrana proti pomluvám 

a intrikám ubírají mnoho energie, která by se v organizaci dala vyuţít ke společnému 

uţitku, 

 Etické jednání zakládá důvěru vůči „stakeholders“ 

 Etické jednání chrání a rozvíjí lidský potenciál, pozvedá jeho činorodost a 

akceschopnost, 

 Příliv investic -  investoři hledají bezpečné, spolehlivé a důvěryhodné prostředí pro svůj 

kapitál. [1] 

 

2.9  Instituce rozvíjející etiku v podnikání 

 

 Z institucí, které usilují o podporu a propagaci etického podnikání uvedu ty, které se 

povaţují za nejvýznamnější a výrazně se prosazující v České Republice. 

 

 První je mezinárodní instituce European business Ethics Network (EBEN), dále 

sdruţení Business Leaders Forum (BLF), dále mezinárodní nevládní organizace Transparency 

International (TI) a Společnost pro etiku v ekonomice. 

 

1) EBEN – je mezinárodní evropská nezisková organizace zaloţená v roce 1987. Členskou 

základnu organizace tvoří podnikatelé, manaţeři veřejného sektoru a teoretikové. Role 

organizace spočívá ve stimulování a napomáhání schůzkám, vedení diskusí a debat o 

běţných etických problémech a dilematech. Organizace naplňuje svou roli 

prostřednictvím těchto aktivit: konání kaţdoročních konferencí, publikace témat 

souvisejících s činností organizace, uskutečňováním schůzek center pro výzkum, 

koordinaci národních sítí. 
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2) Business Leadres Forum – vzniklo v roce 1992 v ČR, usiluje o identifikaci problémů, 

které ovlivňují změny ve společnosti, způsob ţivota a s tím spojená rizika. Snaţí se 

oslovovat příslušní instituce, zvát je k účasti a iniciovat partnerství, které by vedlo 

k řešení problémů na místní i celostátní úrovni. BLF sdruţuje také společnosti a firmy, 

které usilují o dodrţování etiky v podnikatelské praxi a které jsou vedeny snahou přispívat 

co nejvíce k prospěchu společnosti. 

Nejvýznamnější projekty BLF v ČR: 

- Semináře v oblasti ţivotního prostředí, ve spolupráci s odborníky takových firem 

jako např. British Petroleum, Škoda Wolkswagen, Sedgwick atd. 

- Kaţdoroční Cena zdraví a bezpečného ţivotního prostředí, která prokazuje 

nejlepší výsledky ve zlepšování ţivotního prostředí na pracovišti. 

- Program stáţí pro vysokoškolské studenty posledních dvou ročníků u zahraničních 

a českým firem v ČR nebo manaţerské stáţe v Japonsku. 

- Konference, semináře a workshopy, např. na téma přestavby velkých společností, 

řízení lidských zdrojů, odpadové hospodaření a recyklace a další. 

 

3) Transparency International – je mezinárodní nevládní organizace, která se zabývá 

omezováním korupce v mezinárodním obchodě. Sídlí v Berlíně a spoluzaloţila více jak 

50 poboček po celém světě, včetně ČR. Kaţdá pobočka se musí řídit dvěma pravidly:  

1. Nesmí se pokoušet vyšetřovat jednotlivá obvinění z korupce, protoţe to je věcí 

příslušných orgánů činných v trestním řízení. 

2. Musí zaujímat politicky neutrální postoj, aby nedocházelo k jednostranné podpoře 

vlády či opozice. 

 

4) Společnost po etiku v ekonomice – vznikla v lednu 1994. Účel a poslání Společnosti pro 

etiku jsou shrnuty v jejich stanovách, které zahrnují:  

- podporu etického myšlení ve všech sférách ekonomického ţivota i v dalších 

oblastech, zejména ve vzdělání, vědě, poradenství atd. 

- propagaci vývoje ekonomiky, 

- spolupráci s českými medii,  
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- organizování přednášek, seminářů, diskusí a neformálních setkání členů, 

organizace. [1] 

 

 Další významnou organizací, která byla zaloţena v ČR v dubnu 1997, je občanské 

sdruţení Etika podnikání a veřejné správy. Předsedou je doc. Ing. Zdenek Dytr, CSc., který 

zaloţil toto sdruţení spolu s představiteli Fakulty řízení a informačních technologií VŠ v Hradci 

Králové a Ekonomicko-správní fakultou Univerzity Pardubice. Hlavím cílem tohoto sdruţení je 

spolupráce s manaţery podniků a veřejné správy při jejich zodpovědné přípravě na nový styl 

řídicí práce v 21. století, který vyţaduje i uplatňování etických postojů. Sdruţení vydalo knihu 

s názvem „Manaţerská etika“, ve které své názory na problematiku etiky v podnikání publikují 

vysoce postavení manaţeři. 

 

 Velmi zajímavé jsou i níţe uvedené názory předních manaţerů na etiku v podnikání.  

 

 PhDr. Eva Brixi – Šimková, je šéfredaktorkou měsíčníku Podnikatel manaţer a 

jednatelkou společnosti RIX, s.r.o.  Ve výše zmiňované publikaci se o podnikatelské etice 

vyjádřila jako o „kořenu, z něhoţ roste síla osobnosti“. Dle jejího názoru je etika podnikání 

například slušnost a je velmi blízká citlivosti. Její základ by mohl být hledán v rodině, ve 

výchově, ve schopnosti učit se, přizpůsobit se, a v ţivotním postoji vůbec. Doktorka Brixi – 

Šimková dále o podnikatelské etice hovoří jako „veselém ranci optimismu, kulovaném citu a o 

umění reagovat, být v centru dění a pozornosti vlastní příkladnou pověstí. Je to snaha přát dobrý 

věcem a sám být dobrý. Umění přiznat chybu, pakliţe se stala, umění být pokorný k poctivé práci 

ostatních, a odhodlán něčeho docílit“. 

 

 Weston Stacey, výkonný ředitel Americké obchodní komory v ČR, se o podnikatelské 

etice v USA vyjádřil jako o „rozpracovanější neţ jinde ve světě, ale ne proto, ţe by Amerika měla 

vyšší procento lidí od přírody etických. Je to pro to, ţe lidí, kteří se nechovají eticky od narození, 

nebyli tak vychováni nebo nemají k etickému chování sklony, se naučili, ţe existují pravidla, 

jejichţ dodrţování bude vynuceno, a ţe neetické chování můţe být výnosné jednou nebo dvakrát, 

ale dlouhodobě vás poškodí! Ani to však neodradí podnikatele od podvádění, kradení a lhaní. 

Proto by mělo být dostatečně zřejmé, ţe etické normy potřebují zlepšit a neustále monitorovat“. 
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Další názor pana Staceyho je takový, ţe „v ČR je potřeba monitorování a budování podnikatelské 

etiky ještě nutnější, protoţe systém vlády ještě nevybudoval tolik institucí na obranu etického 

před neetickým, to co se u nás stalo (komunismus, nacionalismus..) poškodilo zemi, její pověst. 

A to je důvod co znemoţňuje českým podnikům získat dostupný kapitál, protoţe mnozí 

půjčovatelé nebo potenciální menšinoví akcionáři jsou přesvědčeni, ţe v ČR je příliš velké 

nebezpečí neetického chování“.  

 

 Další kdo prezentoval svůj názor v publikaci „Manaţerská etika“ je Ing. Pavel Prior, 

který je první viceprezident Svazu průmyslu a dopravy v ČR. Pan Ing. Prior chápe 

podnikatelskou etiku takto: „ etiku podnikání lez charakterizovat jako reflexi etických principů 

do veškerých podnikatelských činností. Má-li však být účinná, nemůţe být uplatňována pouze 

dílčím způsobem. Současná realita je taková, ţe etický přístup, pokud má mít význam, musí být 

uplatněn ve všech specifických oblastech souvisejících s podnikatelskou činností (marketing, 

finance, pracovní vztahy, ochrana ţivotního prostředí, informatika). Přitom je třeba akceptovat 

skutečnost, ţe etika je nejen nezbytná, ale také uţitečná a nutná pro dosaţení obchodního 

úspěchu a zejména dlouhodobého prospěchu“. [4] 

 

 Toto byly názory některých našich předních manaţerů a i Vy si na podnikatelskou etiku 

můţete udělat svůj vlastní názor. Podle mě je podnikatelská etika něco, co je v dnešním světě 

nepostradatelné a přímo nutné. Nutné nejen pro dobrou pověst podniku v jeho okolí a dále, ale i 

pro jeho růst a konkurencischopnost.  

 

 Na základě nastudovaných teoretických poznatků podnikatelské etiky, budu v druhé části 

diplomové práce analyzovat etické a sociální prostředí ve firmě Podravka – Lagris a.s., abych 

zjistila, jak si společnost v této oblasti počíná, čemu by bylo vhodné věnovat více pozornosti, co 

by bylo potřeba zlepšit. Provedu dotazníkové šetření mezi zaměstnanci, rozhovor s personální 

specialistkou a s předsedou a členem představenstva společnosti. 
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3  Charakteristika společnosti Podravka – Lagris a.s. 

 

 V této části diplomové práce analyzuji stav podnikatelské etiky v konkrétní firmě a to ve 

firmě Podravka – Lagris a.s. Tuto společnost jsem si vybrala z toho důvodu, ţe je jednou z 

nejvýznamnějších společností v regionu jihovýchodní, střední a východní Evropy. Od jiných 

společností se odlišuje, vedle jejích značek a vysoké kvality výrobků, zejména schopností 

porozumět potřebám zákazníků. 

  

 Společnost Podravka má pobočky v 17 zemích na 3 kontinentech - v Evropě, Austrálii a 

Americe. Její silná distribuční síť se rozkládá od Jaderského po Baltické moře a přibliţuje se tak 

blíţe svým spotřebitelům na mezinárodních trzích. Kromě výroby a prodeje v regionu, Podravka 

utvořila také silná strategická spojenectví na jednotlivých trzích a ve své rozvinuté distribuční síti 

dodává také výrobky svých partnerů. V průběhu řady let svojí existence Podravka vytvořila 

mnoho značek, které mají zákazníci spojeny s nejvyšší kvalitou. Nejznámější značky jsou 

Podravka, jako zastřešující brand, a Vegeta - univerzální kořenící přísada, která se v současnosti 

prodává ve více neţ 40 zemích celého světa. Síla značky Vegeta je kromě jiného dokázána také 

vítězstvím v polské soutěţi Superbrand Polska, kde Vegeta uspěla v konkurenci 1200 

nejsilnějších polských spotřebitelských značek. Po Polsku získala Vegeta toto významné ocenění 

od zákazníků také v Maďarsku a Rusku, zatímco Podravka byla oceněna jako Superbrand na 

slovenském trhu. Reputation institute se sídlem v New Yorku ocenil Podravku jako společnost s 

nejlepší pověstí mezi chorvatskými společnostmi v roce 2006. Podle výsledků Reputation 

institute, společnost Podravka obsadila 21. místo na celosvětovém ţebříčku sestaveném dle dobré 

pověsti firmy. [14] 
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Historie Podravky: 

 Historie Podravky začíná v roce 1934, kdy bratři Wolfové začali v Koprivnici se 

zpracováním a prodejem ovoce. V té době nemohli ani tušit, ţe z jejich rodinné ţivnosti vznikne 

jedna z předních potravinářských společností se sídlem ve střední, východní a jihovýchodní 

Evropě. Pod dnešním názvem společnost zahájila činnost v roce 1947, kdy se provoz bratří 

Wolfů stal národním podnikem.  

 V roce 1957 byly vyrobeny první dehydrované polévky. Od té doby jsou Podravka 

polévky nedílnou součástí jejího výrobního sortimentu, ale také jménem, které symbolizuje 

kvalitu. Za rok po vyrobení prvních Podravka polévek v roce 1958 vyvinul tým odborníků 

Podravky v čele s profesorkou Zlatou Bartl Vegetu - přísadu do jídel - nejvýznamnější značku 

Podravky, která se dnes prodává ve více neţ 40 zemích světa. V roce 1967 byl zahájen vývoz 

Vegety na maďarský a ruský trh, a výrobky Podravky se tak poprvé objevily na zahraničních 

trzích.  

 V roce 1972 Podravka zahajuje svou druhou základní činnost - farmaceutickou výrobou - 

a zakládá firmu Belupo. V roce 1981 byla v rámci průmyslové zóny Danica v Koprivnici 

vystavěna továrna léčiv a kosmetiky Belupo. 

 V roce 1993 byla Podravka zaregistrována jako akciová společnost a v roce 1998 byly 

akci Podravky zařazeny do I. kótace Záhřebské burzy.  

 Rok 1997 byl rokem velkých investic. Byla vystavěna továrna Vegety v Koprivnici, 

polévek a výrobků v prášku v Polsku, továrna Belupa v Koprivnici a byla zahájena implementace 

informačního systému SAP, který propojil všechny pracovní procesy ve společnosti. 

 V roce 2002 Podravka zrealizovala své první dvě zahraniční akvizice - Ital-Ice v 

Chorvatsku a Lagris v České a Slovenské republice. Ve stejném roce bylo vytvořeno strategické 

spojení s Nestlé o prodeji a distribuci výrobků obou společností na trzích jihovýchodní Evropy.  

 V roce 2003 byla v Koprivnici otevřena nová továrna na výrobu Vegety a v roce 2004 

nová továrna Belupo na výrobu polotuhých léčiv v hodnotě 10 milionů euro. Podravka má vlastní 
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firmy a zastoupení v 17 zemích a výrobní kapacity, kromě Chorvatska, v dalších čtyřech zemích 

(Slovinsko, Polsko, Česká republika, Slovenská republika).  

Historie Lagris a.s.: 

 Lagris byl zaloţen v roce 1991 jako rodinná firma zabývající se obchodem s 

agroplodinami. Nejprve se jednalo o ovoce a zeleninu dodávané na český trh. Poté se sortiment 

rozšířil o rýţi a luštěniny, které sehrály v další orientaci firmy zásadní roli.  

 Od roku 1993 začíná Lagris dodávat balené výrobky do maloobchodní sítě a postupně 

rozšiřovat svůj sortiment. Prezentuje se novinkami, do té doby pro českého spotřebitele 

neznámými - rýţí basmati, indiánskou a jasmínovou. Postupně získává stabilní postavení na trhu 

a stává se tak jedním z největších zpracovatelů potravin v České republice. 

 Vyústěním rozvíjející se obchodní činnosti firmy a expanze na slovenský trh bylo 

zaloţení dceřinné společnosti LAGRIS SLOVAKIA, s.r.o. v roce 1996, která si rovněţ získala 

dobrou pozici na slovenském trhu s potravinami.  

 Mezníkem ve vývoji firmy byl rok 1998, kdy se firma transformovala na akciovou 

společnost Lagris se 100% českým kapitálem. V tomto roce Lagris zavedl systém HACCP a 

během roku 2000 implementoval systém řízení jakosti dle norem řady ISO 9000 a získal 

mezinárodní certifikát ISO 9001, který potvrzuje vysokou úroveň řízení všech procesů, které 

probíhají ve společnosti.  

 V roce 1999 vstupuje Lagris razantně na cateringový trh a začíná se také výrazněji 

prosazovat na zahraničních trzích a v roce 2002 se Lagris stává součástí skupiny Podravka. 

 V roce 2005 společnost změnila obchodní název na Podravka - Lagris a.s., a tím se také 

zakončilo začleňování pod mateřskou společnost Podravka Koprivnica. [14] 

 

http://www.podravka.com/
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Přehled obchodovaných komodit: 

 

 Podravka – Lagris a.s. obchoduje zejména s českými agro-komoditami. Můţe nabídnout 

jak potravinářskou kvalitu, tak kvalitu vhodnou pro krmivářské účely. 

 

Komodity vhodné pro potravinářský průmysl: 

 

 mák modrý 

 kmín celý 

 hořčice - ţlutá, černá, orientální 

 hrách - ţlutý, zelený, celý, půlený 

atd. 

 len 

 slunečnice - neloupaná, loupaná, 

prouţkovaná 

 jáhly 

 proso - ţluté, červené 

 koriandr 

 pohanka - mechanická, termická 

 soja 

 řepka 

 cizrna 

 čočka zelená 

 fazole - různé druhy 

 rýţe - dlouhozrnná, parboiled, 

basmati, jasmínová, divoká, rýţové 

směsi 

 pekařské směsi - maková, 

lískooříšková, pizza, sýrová, 

špenátová náplň atd. 

 sušené ovoce a ořechy 

 

Komodity vhodné pro krmivářské účely: 

  rýţové zlomky 

  rýţové otruby 

  neloupaná pohanka 

  hrách - zelený, ţlutý 

  proso 

  len 

  stabilizované rýţové otruby 

  slunečnice 

  saflor 

  oves 

  ovesné vločky 

          [14] 
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Organizační struktura: 

 

 Společnost Podravka – Lagris a.s. má hlavní organizační strukturu v jejímţ čele je valná 

hromada, dozorčí rada a představensto (viz níţe). Dále je společnost tvořena úseky, kde kaţdý 

úsek (Úsek nákupu a exportu, Výrobní úsek, Vývoj a kontrola kvality, Technický úsek, 

Informační technologie, Obchodní úsek, Úsek logistiky, Úsek marketingu, Finanční úsek, 

Sekretariát předsedy představenstva) má svoji vlastní organizační strukturu, která ukazuje vztahy 

podřízenosti a nadřízenosti. Organizační struktury jednotlivých úseků jsou uvedeny v příloze č. 1 

 

 

Obr. 3.1 Organizační struktura
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 Hospodářské výsledky: 

 

 Hospodářské výsledky firmy jsem vyčetla z výkazů, které jsou dostupné v obchodím 

rejstříku na webových stránkách Ministerstva spravedlnosti, které můţete vidět v tabulce 3.1. 

 

  Tab.: 3.1 

 

 

 

        

        Zdroj:[13] 

 

Hospodářský výsledek: 

Rok 2007 
11 969 000 Kč 

Rok 2008 
11 661 000 Kč 

Rok 2009 
6 001 000 Kč 
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Vzdělaností struktura a profesní struktura: 

 

 Vzdělaností a profesní strukturu jsem získala z interních materiálů firmy. Analyzují 

získané vzdělání pracovníku společnosti, která v současné době zaměstnává 178 osob a jejich 

profese jsou, jak můţete vidět níţe, různorodé. Uvádím je zde pro větší představu o společnosti, o 

její charakteristice. Veškeré informace jsem získala z interních materiálů. 

Tab.: 3.2  

VZDĚLÁNÍ PODLE VĚKU       

        

Dosaţené vzdělání ..20 21- 30 31- 40 41- 50 51- 60 61.. Celkem 

Muţi               

-   3         3 

Bez vzdělání               

Neúplné základní               

Základní vzdělání         2   2 

Niţší střední vzdělání               

Niţší střední odborné vzdělání   1 2       3 

Střed.odb.vzd.s výučním listem   7 10 5 6 3 31 

Stř.nebo stř.odb. vzd.bez mat.v.listu               

Úplné střední všeobecné vzdělání   1 1       2 

Úplné stř.odb. s vyučením, matur.   5 2 1     8 

Úplné stř.odb. s matur bez v.listu   5 15 7 3   30 

Vyšší odb.vzdělání     1       1 

Bakalářské vzdělání   2 1 1     4 

Vysokoškolské vzdělání   1 5 2 1   9 

Doktorské vzdělání               

Muţi celkem   25 37 16 12 3 93 

Ţeny               

-   3 3       6 

Bez vzdělání               

Neúplné základní               

Základní vzdělání       2 7   9 

Niţší střední vzdělání               

Niţší střední odborné vzdělání         1   1 

Střed.odb.vzd.s výučním listem     4 5 8   17 

Stř.nebo stř.odb. vzd.bez mat,v.listu               
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Úplné střední všeobecné vzdělání   1       1 2 

Úplné stř.odb. s vyučením, matur.     1       1 

Úplné stř.odb. s matur. bez v.listu   6 18 6 2   32 

Vyšší odb.vzdělání   1 2       3 

Bakalářské vzdělání   3 1       4 

Vysokoškolské vzdělání   2 4 2 2   10 

Doktorské vzdělání               

Ţeny celkem   16 33 15 20 1 85 

Všichni               

-   6 3       9 

Bez vzdělání               

Neúplné základní               

Základní vzdělání       2 9   11 

Niţší střední vzdělání               

Niţší střední odborné vzdělání   1 2   1   4 

Střed.odb.vzd.s výučním listem   7 14 10 14 3 48 

Stř.nebo stř.odb vzd.bez mat,v.listu               

Úplné střední všeobecné vzdělání   2 1     1 4 

Úplné stř.odb. s vyučením, matur.   5 3 1     9 

Úplné stř.odb. s matur bez v.listu   11 33 13 5   62 

Vyšší odb.vzdělání   1 3       4 

Bakalářské vzdělání   5 2 1     8 

Vysokoškolské vzdělání   3 9 4 3   19 

Doktorské vzdělání               

Celkem   41 70 31 32 4 178 
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Profesní struktura: 

Tab.: 3.3 

Funkce    Funkce   

Manaţer 23  Řidič 1 

Admin.pracovnice 1  Řidič VZV 1 

Administrátor 2  Sekretářka 1 

Asistent/ka 4  Seřizovač 11 

Controller 1  Silař 4 

Finanční controller 1  Skladníci 10 

Finanční ředitel 1  Směnový mistr 2 

Elektromechanik 1  Specialista 1 

Mechanik 2  Správce IS 1 

JunKam 1  Technický ředitel 1 

Kuchař 2  Účetní 3 

Laborant 4  Údrţbář 1 

Manipulant/ka, míchač 27  Ved.skl.hosp.exp. 1 

Mistr údrţby areálu 1  Vedoucí skladů 2 

Nákupčí 1  Vedoucí výroby 1 

Obchodní zástupce 21  Vedoucí controllor 1 

Obchodní ředitel 1  Vedoucí expedient 1 

Personální specialista 2  Vedoucí silař 1 

Prac.vykládky 2  Zákaznické centr. 2 

Prac.správy areálu 2  Ředitel logistiky 1 

Prodavačka 2  Ředitel marketingu 1 

Referent 2  Ředitel nákupu a exp. 1 
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4 Významná ocenění firmy 

  

 Společnost Podravka – Lagris a.s. dostala řadu ocenění, uvádím to zde proto, abych 

ukázala jak samotnou společnost a její výrobky hodnotí široká veřejnost. Je to jistý důkaz o 

kvalitě, úspěšnosti a dobré pověsti společnosti. Kromě získaných prvenství a ocenění, které jsem 

uvedla v kapitole 3, získala společnost i následující ocenění. Tento materiál jsem získala 

z interních dokumentů společnosti. 

 

Získaná ocenění: 

1) Basmati rýţe Lagris získala Oskara  

- Měsíčník Marianne oslovil gastronomické odborníky, aby s jejich 

pomocí sestavil ţebříček nejlepších potravin. Oscaři za jídlo byli 

uděleni celkem v jedenadvaceti kategoriích. Basmati rýţe značky 

Lagris získala druhé místo v kategorii rýţe. 

 

 

 

2) Volba spotřebitelů 2010  - Lagris Prémiová rýţe a Podrava Natura  

- Dne 22. dubna 2010 byly v praţském hotelu 

Ambassador – Zlatá Husa vyhlášeny výsledky 

desátého ročníku programu Volba spotřebitelů – 

Nejlepší novinka 2010. Prémiové rýţe zvítězily 

v kategorii přílohy a Podravka Natura v kategori 

koření a dochucovadla. 
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3) Webové stránky Podravky získaly ocenění web roku 2010  

- Projekt Web roku vznikl v rámci soutěţí Vodafone Firma roku 2010 a ZlatéStránky.cz. 

Ocenění Web roku byla udělována ve dvou kategoriích, a to Ţivnostenský web roku a 

Firemní web roku. Webové stránky společnosti získaly ocenění ve druhé z uvedených 

kategorií. 

 

 

 

4) Prémiové rýţe Lagris získaly prestiţní ocenění OBAL ROKU 2010  

- Řada prémiových rýţí Lagris uspěla v české národní soutěţi o nejlepší obaly – Obal roku 

2010. Získala prestiţní ocenění OBAL ROKU 2010 v kategorii Spotřebitelské obaly. 

 

 

 

 

5) Firma kraje pro rok 2008 

- Podravka – Lagris a.s získala 3. místo v soutěţi FIRMA (#1) KRAJE pro Zlínský kraj.  
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5 Analýza etického prostředí ve společnosti 

 

 Tato kapitola analyzuje sociální a etické prostředí ve firmě. Zmiňuji se zde mimo jiné i o 

elektronickém systému Sedex, který slouţí pro výměnu etických dat, jehoţ je firma členem. 

Aktuální situaci ve společnosti jsem se snaţila zjistit pomocí firemních materiálů, rozhovorem 

s personální specialistkou, s předsedou a členem představenstva a dotazníkovým šetřením mezi 

zaměstnanci. 

 

 Po rozhovoru s personální specialistkou, předsedou a členem představenstva společnosti 

vím, ţe firma se snaţí chovat eticky. Vedení firmy si uvědomuje, ţe odpovědný přístup k okolí a 

zaměstnancům se stává důleţitou součástí hodnoty výrobku nebo sluţby. Čestné jednání vůči 

obchodním partnerům a k vlastním zaměstnancům povaţují za nejdůleţitější faktor vedoucí 

k úspěšnému podnikání. Společnost Podravka – Lagris a.s. má vytvořenou řadu směrnic, 

například Směrnice pro vyplácení sociálních výhod, Směrnice o poskytování osobních 

ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků nebo Směrnice 

o ochranných nápojích, která slouţí pro ochranu zdraví před účinky zátěţe způsobené teplem či 

chladem. Avšak neexistuje ţádný etický kodex, který by přesně vymezoval etické chování 

zaměstnanců. Zaměstnanci se řídí spíše intuicí a pravidly slušného chování. Samozřejmě dodrţují 

ustanovení zákoníku práce, směrnice, pracovní a organizační řád. 

 

 Společnost Podravka – Lagris a. s. poskytuje svým pracovníkům řadu zaměstnaneckých 

výhod. Má vytvořený systém benefitů, který se týká nejenom peněţního odměňování, ale také 

různých kulturních akcí. Zaměstnanci dostávají v létě i před Vánocemi peněţní poukázky, které 

umoţňují široké pouţití v oblasti kultury, péče o zdraví, kosmetiky, sportu a v neposlední řadě 

mohou část těchto poukázek vyuţít k nákupu zboţí v síti obchodních řetězců. Déle firma 

zaměstnancům poskytuje odměny při ţivotních výročích, narození dítěte nebo při svatbě a 

oceňuje odpracované léta ve společnosti. Zaměstnanci mají moţnost dle vlastního výběru 

nakoupit vitamíny nebo jít na léčebné procedury a tyto jim budou proplaceny do částky 250 Kč. 

V rámci péče o zdraví mají zaměstnanci k dispozici 5 placených dnů (sickdays), které vyuţívají 

na návštěvu lékaře nebo při nemoci či ošetřování člena rodiny. Kaţdoročně společnost pořádá 

firemní fotbalové utkání a vánoční večírek. Dále společnost aktivně spolupracuje se svými 
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zaměstnanci na rozvoji a upevnění interpersonálních vztahů na pracovišti. Dbají na dobrou 

komunikaci napříč celou společností, k čemuţ přispívá mnohá školení měkkých dovedností a 

outdoorové akce. V minulém roce firma získala podporu od Evropského sociálního fondu a 

zapojila se do programu Operační program lidské zdroje a zaměstnanost. 

 

 Společnost Podravka – Lagris a.s. má motto: „Společnost se srdcem“, tomu odpovídá 

nejen chování firmy vůči zaměstnancům, ale i k okolí. Kladla jsem členům představenstva i 

otázky, které se týkají společenské odpovědnosti firmy, a to z toho důvodu, ţe společenská 

odpovědnost firem a podnikatelská etika spolu úzce souvisí. Dozvěděla jsem se, firma 

spolupracuje s obcí Dolní Lhota (sídlo společnosti) na zlepšení ţivotního prostředí. Aktivně 

spolupracují s představiteli obce na zlepšení ţivotních podmínek obyvatel obce, přispívají na 

údrţbu i vybavení obce formou darů. V areálu společnosti je zavedený systém třídění odpadů, ke 

kterému vedou i zaměstnance. Třídění plastů, papíru a nebezpečného odpadu je samozřejmostí. 

V areálu jsou zbudovány dvě čističky odpadních vod. Společnost přispívá i na kulturní ţivot 

formou sponzorských darů, například na plesy nebo dětské dny v přilehlých obcích. V době 

záplav, formou nákupu hygienických, úklidových pomůcek a pitné vody, pomohli zasaţeným 

obcím. Dále firma zaměstnává 2 handicapované zaměstnance a zároveň prostřednictvím 

outsorcinogové společnosti vytváří další pracovní místa pro znevýhodněné spoluobčany. 

Kaţdoročně podpoří chráněné dílny odběrem zboţí za několik stovek tisíc korun. 

 

Standardy kvality: 

 

 Společnost klade velký důraz na kvalitu svých výrobků, sluţeb. Zakládá si na dodrţování 

standardů kvality a na korektním jednání. Mezi hlavní dodrţované standardy řadí: 

 

1. ISO 9001 

2. IFS od r. 2006 (mezinárodní standard kvality) 

3. TESCO FOOD od r. 2009 (standard kvality řetězce TESCO) 
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Elektronický systém Sedex : 

 

 Tento elektronický systém zajišťuje výměnu etických dat mezi dodavateli. Kaţdý člen se 

zavazuje k neustálému zlepšování etických výkonů v jejich dodavatelských řetězcích. Členstvím 

v tomto systému, dává společnost Podravka – Lagris a.s. najevo svým obchodním partnerům a 

jiným stakeholderům, ţe se neustále snaţí o zlepšení pověsti, jako etického podniku. 

 

 Činnost Sedexu byla zahájena v roce 2001 skupinou maloobchodníků ve Velké Británii a 

jejich prvními subdodavateli. Tyto podniky uznaly potřebu spolupracovat a řídit sbliţování 

sociálních auditorských standardů a etických sebe-hodnocujících dotazníků. Cílem zaloţení 

Sedexu bylo dosáhnout sníţení zátěţe na dodavatele, kteří byli předmětem auditu a zlepšení 

pracovních norem v zaměstnání na celém světě.  

 

Firmy se do systému Sedex připojují za účelem: 

 

 pouţití Sedex on-line systému 

 podílet se na správě Sedex 

 účasti v pracovních skupinách 

 spolupracovat s ostatními členy Sedex 

 vyuţít přidané hodnoty Sedex sluţeb 

 

 Sedex se sídlem v Londýně je určen pro ziskové i neziskové organizace. Je otevřený pro 

členství v jakékoli společnosti kdekoli na světě. Cílem je poskytnout bezpečné databáze firmám 

pro ukládání a sdílení dat včetně etických sebe-hodnocení, zprávy o auditu a opatření k nápravě 

zpráv a stavů. Sedex není řídící orgán nebo akreditace. Nicméně pracuje s širokou škálou 

zúčastněných stran včetně ziskových, neziskový a nevládních organizací, sociálně auditorských 

společností, sociálně odpovědných investorů, zástupců odborů a multi-zúčastněných iniciativ. 

Snaţí se najít způsob, jak spolupracovat s jinými společnostmi a organizacemi působícími v této 

oblasti k dosaţení společných cílů. Do přílohy č. 2 jsem připojila názornou ukázku, na jaké 

otázky musí společnosti odpovědět, pokud se chtějí stát členy Sedexu. [15] 
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5.1   Dotazníkové šetření 

 

 Jako metodu výzkumu etického jednání ve firmě Podravka – Lagris a.s., jsem zvolila 

dotazníkové šetření a to z toho důvodu, ţe je ze široké škály metod sociologického výzkumu pro 

mě tou nejlepší variantou.  

 

 Dotazník patří mezi písemné formy dotazování a cílem je získat fakta a názory od 

respondentů. Při tvorbě dotazníku jsem vycházela z aktuální situace ve společnosti a z cíle, který 

jsem si určila. Dotazník se skládá ze 17 otázek (viz příloha č. 3), z toho jsou 2 otevřené a u 

zbytku otázek mají respondenti na výběr z několika moţností. Za pomoci personální specialistky 

byla část dotazníků rozeslána elektronicky, část byla vytisknuta a předána respondentům poté, co 

proběhla pilotáţ pro ověření, zda jsou všechny otázky srozumitelné. 

 

 Předpokládaným cílem bylo zjistit jak zaměstnanci společnosti Podravka – Lagris a.s. 

vnímají svoji firmu, zda ji hodnotí jako eticky chovající se, zda jsou v této společnosti spokojeni 

a zvýšit informovanost vedení firmy o postojích, názorech zaměstnanců. Dotazníkové šetření 

proběhlo napříč celou společností, respondenty byli jak obchodní zástupci, personalisté, tak i 

zaměstnanci ve výrobních dílnách. Celkem byl dotazník rozdán 100 zaměstnancům. Návratnost 

byla 69%, coţ povaţuji za dobré. 

 

Respondenti:  

 

 Celkem se vrátilo 69 dotazníků, z toho 18 dotazníků bylo vyplněno zaměstnanci na 

administrativních pozicích nebo obchodních pozicích. Vzorek respondentů se skládal z 30 ţen a 

39 muţů. Respondenti jsou ve věku od 18 do 50 a více let. Pro společnost pracuje pouze 5 

zaměstnanců asi jeden rok nebo méně, 19 zaměstnanců pracuje 1 aţ 5 let, 28 respondentů je ve 

firmě zaměstnáno 5 aţ 10 let a nad 10 let je zaměstnáno 17 respondentů. Dále jsem rozdělila 

respondenty na muţe a ţeny. 4 ţeny pracují pro společnost asi rok nebo méně, 6 ţen pracuje ve 

firmě 1 aţ 5 let. 10 ţen pracuje pro společnost 5 aţ 10 let a stejný počet ţen pracuje pro 

společnost 10 let a více. Co se týká muţů, tak pro společnost pracuje pouze jeden muţ asi rok 



 56 

Počet ţen a muţů zúčastněných dotazníkové 

šetření

43%

57%

žena muž

Počet let odpracovaných ţenami
13%

20%

34%

33%

asi rok nebo méně 1-5 let 5-10 let 10 let a více

Počet let odracovaných muţi

3%

33%

46%

18%

asi rok nebo méně 1-5 let 5-10 let 10 let a více

nebo méně, druhý nejniţší počet je 7 muţů, kteří pracují pro společnost 10 let a více, 13 muţů 

pro společnost pracuje 1 aţ 5 let a 18 muţů pracuje ve společnosti 5 aţ 10 let. 

  

Graf 1: Počet žen a mužů zúčastněných dotazníkového šetření, 

viz otázka č. 1 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 2: Počet let odpracovaných ženami ve firmě, viz otázka č. 3 

 

 

 

 

 

 

 

  

Graf 3: Počet let odpracovaných muži ve firmě, viz otázka č. 3 
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Věková stuktura respondentů

13%

49%

22%

16%

18-30 let 30-40 let 40-50 let 50 let a více

5.2  Vyhodnocení dotazníkového šetření 

 

 Vyhodnocení otázek č. 1 a 3 je uvedené v kapitole 5.1 v popisu respondentů. 

 

Otázka č 2: Zařaďte se prosím do jedné z následujících věkových skupin 

 

Nejvíce zaměstnanců, 49 %, je ve věku mezi 30-40 lety. 22 % respondentů dosahuje věku mezi 

40-50lety, druhé nejniţší procento je 16, to znamená, ţe 16 % respondentů je věku 50 a více let. 

Nejméně respondentů, 13 % je ve věku 18-30 let. 

 

Graf č. 4:  Věková struktura respondentů 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otázka č. 4: Co si představíte pod pojmem podnikatelská etika? 

 

Pod pojmem podnikatelská etika si nejvíce respondentů, 46 %, představuje obecně platné zásady 

slušného chování v obchodních vztazích. Ve 29 % respondentů pojem podnikatelská etika 

vzbuzuje názor, ţe se jedná o morální chování zaměstnavatele ke svým zaměstnancům. Třetí 

největší procento respondentů si pod pojmem podnikatelská etika nepředstavilo nic, jedná se o 29 

% respondentů. 3 % respondentů vnímají podnikatelskou etiku jako nauku o nalezení 

přiměřeného chování podnikatelských subjektů a 1 % respondentů si pod pojmem podnikatelská 

etika představilo rovné příleţitosti a vstřícný přístup k handicapovaným osobám. 
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Představa pojmu podnikatelská etika

29%

46%

21%

1%

3%
Morální chování

zaměstnavatele vůči

zaměstnanci a naopak
Obecně platné zásady

slušného chování v

obch.vztazích
Nic

Rovné příležitosti a

vstřícný přístup k

handicapovaným
Nauka o nalezení

příměřného chování pod.

subjektů

Spokojenost s komunikací ve firmě

25%

57%

17%
1%

určitě spokojen spíše spokojen spíše nespokojen nevím

Graf č. 5:  Představa pojmu podnikatelská etika 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otázka č. 5: Jste spokojeni s komunikací a způsobem šíření informací ve Vaší organizaci? 

 

Se způsobem komunikace a šíření informací ve firmě byla spíše spokojena nadpoloviční většina 

respondentů a to 57 %. Určitě spokojeno bylo 25 % respondentů. Poměrně vysoké procento, 17 

% respondentů, bylo spíše nespokojeno s komunikací a šířením informací, 1 % respondentů na 

tuto otázku nevědělo odpovědět. Ţádný respondent neodpověděl na tuto otázku, ţe je určitě 

nespokojen. 

Graf č. 6: Spokojenost s komunikací a šířením informací ve firmě 
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Nevyhovující faktory na pracovišti

4%
10%

26%

5%21%

2%

32%

nevyhovující

osvětlení
rizikovost práce

hluk

přílišná zima

prašnost

zápach

Nic

Otázka č. 6: Napište faktory, které se vyskytují na Vašem pracovišti a se kterými nejste 

spokojeni 

 

Nejvíce respondentů, 32 %, neshledalo ve svém pracovišti, ţádný faktor, se kterým by byli 

nespokojeni. Avšak velice vyrovnané procenta jsou u faktorů hluk a prašnost. 26 % respondentů 

povaţuje za nevyhovující faktor na pracovišti hluk a 21 % prašnost. 10 % respondentů označilo 

rizikovost práce jako faktor, se kterým nejsou spokojeni, 5% označilo přílišnou zimu, 4 % 

nevyhovující osvětlení a 2 % zápach. 

 

Graf č. 7: Nevyhovující faktory na pracovišti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otázka č 7:  Hodnotíte společnost, u které pracujete, jako společnost, která klade důraz na 

uspokojování potřeb a poţadavků zaměstnanců? 

 

V této otázce se kladně vyjádřilo celých 89 % respondentů, z toho 32 % odpovědělo, ţe spíše 

hodnotí společnost, jako společnost, která klade důraz na uspokojení potřeb zaměstnanců a 57 % 

odpovědělo, ţe společnost takto určitě hodnotí. 10 % respondentů ji spíše nehodnotí, jako 

kladoucí důraz na uspokojování potřeb zaměstnanců a 1 % neví. 
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Hodnocení společnosti, jako společnost kladoucí 

důraz na uspokojování potřeb  zaměstnanců

32%

57%
10%

1%

určitě ano spíše ano spíše ne Nevím

Hodnocení společnosti jako spolehlivé, 

důvěryhodné a chovající se eticky

42%

58%

určitě ano spíše ano

Graf č. 8: Hodnocení společnosti, jako kladoucí důraz na uspokojení potřeb svých zaměstnanců 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otázka č. 8: Hodnotíte Vaši společnost, jako spolehlivou, důvěryhodnou a celkově se 

chovající eticky? 

Na tuto otázku odpověděli respondenti pouze kladně. 58 % respondentů zaškrtlo z moţností, 

spíše ano. Společnosti tedy spíše hodnotí jako spolehlivou, důvěryhodnou a chovající se eticky. 

42 % respondentů odpovědělo, ţe určitě hodnotí společnosti jako spolehlivou, důvěryhodnou a 

chovající se eticky.  

 

Graf č. 9: Hodnocení společnosti jako spolehlivé, důvěryhodné a chovající se eticky 
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Důleţitost etického chování podniku pro 

zaměstnance

68%

32%

velmi důležité důležité

Dodrţování  základních norem a pravidel 

slušného chování

38%

60%

1%

1%

výborně dobře nedostatečně nedokážu posoudit

Otázka č. 9 Jak je pro Vás důleţité, aby se podnik choval eticky? 

 

Z vyhodnocení této otázky vyplynulo, ţe pro 68 % respondentů je velmi důleţité, aby se podnik 

choval eticky a pro 32 % je to důleţité. 

 

Graf č. 10: Důležitost etického chování podniku pro zaměstnance 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otázka č. 10: Jak jsou na Vašem pracovišti dodrţovány základní normy a pravidla 

slušného chování? 

 

I v této otázce se většina respondentů vyjádřila kladně. 60 % respondentů si myslí, ţe základní 

normy a pravidla slušného chování jsou dodrţována dobře a 38 % respondentů si myslí, ţe jsou 

dodrţována výborně. 1% respondentů odpovědělo, ţe jsou normy a pravidla slušného chování 

dodrţována nedostatečně, 1 % tuto otázku nedokázalo posoudit. 

 

Graf č. 11: Dodržování základních norem a pravidel slušného chování 
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Setkání zaměstnanců s šikanou či diskriminací 

na pracovišti

4%

7%

89%

ano s šikanou
ano s diskriminací
ne ani s jednou z variant jsem se nesetkal/a

Celková úroveň etiky ve společnosti

26%

68%6%

výborná dobrá nedostatečná

Otázka č. 11: Setkal/a jste se někdy na Vašem pracovišti s šikanou či diskriminací? 

 

Převáţná většina respondentů a to celých 89 % se na pracovišti s šikanou či diskriminací 

nesetkala. 7 % respondentů se setkalo s diskriminací a 4 % s šikanou.  

 

Graf č. 12: Setkání zaměstnanců s šikanou či diskriminací na pracovišti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otázka č. 12: Jaká je podle Vás celkově úroveň etiky ve Vaší společnosti? 

 

Úroveň etiky ve společnosti hodnotilo 68 % respondentů za dobrou, 28 % za výbornou. Pouze 6 

% respondentů povaţuje úroveň etiky ve společnosti za nedostatečnou.  

 

Graf č. 13: Celková úroveň etiky ve společnosti 
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Chování zaměstnanců při setkání s neetickým 

jednáním svých kolegů

41%

49%

10%
snažil bych se tomu

dotyčnému domluvit,

ale nikoho jiného

bych neinformoval/a
snažil bych se mu

domluvit, pokud by to

nepomohlo, uvědomil

bych nadřízeného

urychleně bych

informoval

nadřízeného

Otázka č. 13: Jak byste se Vy osobně zachoval/a, kdybyste se setkal s neetickým chováním 

na Vašem pracovišti? (např.:  krádeţ materiálu) 

 

Nejvíce respondentů, 49 %, by se snaţilo při jištění neetického chování svého kolegy nejdříve 

domluvit tomu dotyčnému, pokud to nepomůţe, informovali by nadřízeného. 41 % respondentů, 

by se mu snaţilo domluvit, ale nikoho jiného by neinformovali. 10 % respondentů by rovnou 

urychleně informovalo nadřízeného. 

 

Graf č. 14: Chování zaměstnanců při setkání s neetickým jednáním svých kolegů 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otázka č. 14: Pokud má Váš kolega problémy se zadaným pracovním úkolem, pomůţete 

mu? 

 

Nejvíce respondentů, 83 %, by svému kolegovi s úkolem pomohlo, i kdyby měli dost své vlastní 

práce. 14 % respondentů kolegovi pomůţe tehdy, aţ budou mít čas a 3 % odpovědělo jinak, neţ 

bylo v moţnostech a to tak, ţe by mu pomohli aţ po stanovení svých a jeho priorit.  
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Pomoc zaměstnanců svým kolegům se svěřeným 

úkolem
83%

14%

3%

ano určitě mu pomůžu, i když mám své vlastní práce dost
pomůžu mu, až budu mít čas
jiné: po dohodě priorit

Charakteristika vztahů zaměstnanců s lidmi na 

pracovišti

46%

51%

3%

velmi dobré spíše dobré ani dobré/ani špatné

Graf č. 15: Pomoc zaměstnanců svým kolegům se svěřeným úkolem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otázka č. 15: Jak byste charakterizoval/a své vztahy s ostatními lidmi na Vašem pracovišti? 

 

Charakteristika vztahů na pracovišti je velmi pozitivní. 51 % respondentů je povaţuje za spíše 

dobré, 46 % respondentů za velmi dobré. 3 % respondentů vztahy na pracovišti nepovaţuje ani za 

dobré ani za špatné, mají neutrální postoj. 

 

Graf č. 16: Charakteristika vztahů zaměstnanců s lidmi na pracovišti 
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Etické problémy na pracovišti

44%

7%13%

29%

7%
nekorektní jednání

mezi spolupracovníky

nekorektní jednání

podřízeného k

nadřízenému
nekorektní jednáním

nadřízeného k

podřízenému
nesetkal

jiné

Otázka č. 16: S kterým etickým problémem se setkáváte na pracovišti nejčastěji? 

 

V této otázce nejvíce respondentů odpovědělo, ţe se na pracovišti setkalo s nekorektním 

jednáním mezi spolupracovníky, celých 44 %. 29 % respondentů se s ţádným etickým 

problémem na pracovišti nesetkalo. Avšak dalších 13 % respondentů se setkalo s nekorektním 

jednáním nadřízeného k podřízenému, 7 % respondentů se setkalo s nekorektním jednáním 

podřízeného k nadřízenému a 7 % respondentů zaškrtlo odpověď jiné. Jedná se o nedůvěru, 

protekci jiných, nedostatečná komunikace, alibismus nebo odpověděli, ţe se setkali se všemi 

moţnostmi.  

 

Graf č. 17: Etické problémy na pracovišti 
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Návrhy na zlepšení etiky ve společnosti

62%

6%

3%

1%

6%

3%
7%

3%1%6%
1%

1%

nic

nastavení rovných podmínek u zam-cu, držet se

nastavených dohod
diskriminace žen

větší odpovědnost za činy

zlepšení komunikace

snížení nekorektního jednání ve společnosti 

více ohleduplnosti a tolerance 

zlepšení týmové práce a změny ve výrobních

prodmínkách
zvážení  poměru norem práce - výchova -

odbornost
lepší f inanční ohodnocení práce, snížení

mzdových rozdílů
zlepšení soudržnosti celé f irmy

přebytek školení

Otázka č. 17: Co by se mělo podle Vás v oblasti etiky ve Vašem podniku změnit? Máte 

nějaké další připomínky? 

 

Nejvíce respondentů, 62 %, je s etikou ve společnosti spokojeno a neshledali nic, co by se mělo 

zlepšit. Avšak 7 % respondentů by uvítalo, kdyby ve společnosti panovalo více ohleduplnosti a 

tolerance. 6 % respondentů by chtělo, aby se zlepšila komunikace ve firmě a stejně tak 6 % 

respondentů by uvítalo nastavení rovných podmínek a dalších 6 % respondentů by chtělo, aby se 

sníţily mzdové rozdíly a oni získali lepší finanční ohodnocení. 3 % respondentů uvedlo, ţe chtějí, 

aby se zlepšila týmová práce a proběhly změny ve výrobních podmínkách, 3% respondentů 

shledalo za nevyhovující diskriminaci ţen a poslední 3 % respondentů povaţuje za nutné zmírnit 

výskyt nekorektního jednání ve společnosti. Jedno procento respondentů by sníţilo počet školení, 

další 1 % respondentů by zlepšilo soudrţnost celé firmy, 1 % respondentů by chtělo, aby byl 

zváţen poměr normy práce:výchova:odbornost a poslední 1 % respondentů by ocenilo větší 

zodpovědnost za činy. 

 

Graf č. 18: Co by se podle zaměstnanců mělo v oblasti etiky zlepšit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 67 

Dále jsem provedla hodnocení dotazníků vůči otázce 8, které jsem uvedla do přílohy. 

Vyhodnocení jsem provedla z toho důvodu, abych zjistila názory s čím jsou nebo naopak nejsou 

spokojeni respondenti, kteří určitě povaţují svoji firmu za spolehlivou, důvěryhodnou a celkově 

se chovající eticky. 

 

5.3  Interpretace výsledků 

 

 V této části, bych chtěla interpretovat dosaţené výsledky z dotazníkového šetření 

zpracované v předchozí kapitole. Interpretaci začínám 4. otázkou, protoţe je to první důleţitá 

otázka, která se týká podnikatelské etiky. 

 

4. Aby se zaměstnanci chovali slušně, morálně, jednoduše řečeno eticky, je důleţité si pod 

pojmem podnikatelská etika vůbec něco představit. Nemohou dodrţovat něco, o čem 

nemají představu, co jim je vzdálené. Pozitivním výsledkem je, ţe větší počet 

zaměstnanců společnosti, 46 %, si přesně dokázalo představit pojem podnikatelská etika. 

Převáţně ji vnímají jako obecně platné zásady slušného chování a morální chování 

zaměstnavatele vůči zaměstnancům. Avšak 21 % zaměstnanců si stále pod pojmem 

podnikatelská etika nedokáţe představit nic. 

 

5. Další pozitivní výsledek pro společnost jsem zaznamenala v otázce páté, která se týká 

komunikace a způsobu šíření informací ve firmě. Nadpoloviční většina, 57 % 

respondentů, je spíše spokojeno a 25 % je určitě spokojeno s komunikací a šířením 

informací. Je zde však 17 % respondentů, kteří jsou spíše nespokojeni. Coţ by bylo 

potřeba eliminovat, protoţe je velice důleţité, aby se informace tykající se ať uţ provozu 

oddělní nebo vůbec fungování podniku dostaly ke všem zaměstnancům. Jedině tak totiţ 

mohou odvádět kvalitní práci, kterou vedení poţaduje. 
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6.  Spokojenost s pracovním prostředím je taktéţ velmi důleţitá pro výkon zaměstnance. 

Pokud se zaměstnanec na svém pracovišti cítí dobře, můţe tak podávat lepší pracovní 

výkony. Vedení firmy by si mělo uvědomovat, ţe zaměstnanci jsou něco jako „základní 

stavební prvek,“ bez kterého by nemohli fungovat a snaţit se vytvořit pro své 

zaměstnance prostředí, ve kterém by se cítili dobře, bezpečně a měli vše co ke své práci 

potřebují. Tato otázka se právě zaměřila na to, co zaměstnancům jejich práci stěţuje, co 

jim na pracovišti vadí. Nejvíce byly označeny za nevyhovující faktory na pracovišti hluk 

(26 %) a prašnost (21 %). 32 % respondentů neshledalo nic, co by povaţovali za 

nevyhovující faktor. 

 

7. Většina zaměstnanců má potřebu se v práci realizovat, chtějí uspokojovat své potřeby, ať 

uţ se jedná o kariérní postup či potřeby jiné, jako je právě být spokojený v práci, mít 

potřebné pomůcky k výkonu své práce atd. V 7. otázce jsem se ptala respondentů, zda 

hodnotí firmu, ve které pracují jako firmu, která klade důraz na uspokojení jejich potřeb a 

poţadavků. Opět bylo v této otázce dosaţeno kladného výsledku. 57 % respondentů ji 

spíše hodnotí jako společnost, která klade důraz na uspokojení potřeb a poţadavků 

zaměstnanců a 32 % ji tak určitě hodnotí, coţ je velice pozitivní, protoţe spokojený 

zaměstnanec je výkonný zaměstnanec. 

 

8. Pro soudrţnost celého podniku je dobré, kdyţ zaměstnanci kladně vnímají firmu, kde 

pracují. Můţeme říci, ţe důvěryhodnou, spolehlivou a etickou firmu tvoří zaměstnanci a 

vedení společnosti svým chováním, jednáním. Není sice pravidlem, ţe kdyţ se jeden 

zaměstnanec chová slušně, bude se chovat i druhý, ale většinou se navzájem ovlivňujeme 

a tvoříme určitá pravidla slušného chování. Výsledek této otázky je pro firmu velice 

příznivý. Všichni respondenti se vyjádřili kladně. 58 % respondentů spíše hodnotí 

společnost jako spolehlivou, důvěryhodnou a chovající se eticky, 42 % respondentů jí 

takto určitě hodnotí. 
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9. Dobrá pověst podniku je výzvou nejen pro investory, vedení společnosti, ale i pro 

zaměstnance. Pokud je zaměstnanec součástí podniku, který má pověst chovajícího se 

eticky, můţe na to být hrdý. Ostatně to potvrzují i výsledky deváté otázky. Pro 68 % 

respondentů je velmi důleţité, aby se podnik choval eticky a pro 32 % je to důleţité. 

Kaţdý zaměstnanec je rád, ţe pracuje ve firmě, která se chová eticky a má dobrou pověst. 

 

10. V této otázce se drtivá většina respondentů vyjádřila kladně. 60 % respondentů 

odpovědělo, ţe základní normy a pravidla slušného chování jsou dodrţována dobře a 38 

% odpovědělo, ţe výborně. 1 % odpovědělo, ţe jsou nedostatečně dodrţovány základný 

normy a pravidla slušného chování. V tomto případě se můţe jednat o problémy, na které 

se ptám v otázce č. 11 a 16. 

 

11. I v této otázce se většina respondentů vyjádřila kladně. 89 % respondentů se na svém 

pracovišti nesetkalo ani s diskriminací ani s šikanou. 7 % respondentů zaškrtlo tu 

moţnost, ţe se setkali diskriminací a 4 % s šikanou. I kdyţ zde není zásadní problém, i tak 

by si vedení společnosti mělo dát na toto téma pozor. Diskriminace je nezákonná a vysoce 

neetická. Kaţdý bychom měli mít rovné příleţitosti, abychom mohli ukázat znalosti a 

dovednosti, které se v nás skrývají. 

 

12. Toto byla jedna ze zásadních otázek, která se týká vnímání úrovně etiky ve společnosti. I 

v tomto případě se respondenti vyjádřili kladně, coţ je pro vedení společnosti pozitivním 

výsledkem. Pro 68 % respondentů je úroveň etiky ve společnosti dobrá a pro 26 % 

výborná. Pro 6 % respondentů je nedostatečná, coţ opět můţe souviset s předchozí 11. či 

16. otázkou. 

 

13. Tato otázka mapuje charakterovou povahu respondentů, jejich chování. Firma je tvořena 

svými zaměstnanci a zaměstnanci tudíţ tvoří svým chováním etickou základnu firmy. 

V této otázce se ptám na to, jak by se zaměstnanci zachovali, kdyby se setkali s neetickým 

jednáním svého kolegy. 49 % respondentů by se snaţilo domluvit dotyčnému, pokud by to 

nepomohlo, uvědomili by svého nadřízeného. Podle mého názoru je to nejlepší moţné 

jednání. Zaměstnanec zaujímá férový postoj jak ke kolegovi, tak ke svému 



 70 

zaměstnavateli. Těsný počet procent získala odpovědět, kde by se zaměstnanec snaţil 

dotyčnému domluvit, ale nikoho jiného by neinformoval, takto odpovědělo 41 % 

respondentů. U této odpovědi by bylo vhodné zváţit, zda by tím neutrpěl nejen dotyčný 

zaměstnanec, ale celá firma. 10 % respondentů odpovědělo, ţe by urychleně informovali 

svého nadřízeného, coţ by mohlo například vyvolat zhoršení vztahů na pracovišti. 

 

14. I tato otázka se zaměřila na slušné chování respondentů. Naprostá většina respondentů, 83 

%, by svému kolegovi se svěřeným úkolem pomohla, i kdyby své práce měli dost. Coţ je 

pozitivní výsledek, protoţe zaměstnancům není jeho kolega lhostejný. 10 % respondentů 

svému kolegovi pomůţe, aţ bude mít čas a 3 % respondentů mu pomůţe aţ po stanovení 

svých a jeho priorit.  

 

15. Další kladné hodnocení ze strany respondentů. Pro celkovou pracovní spokojenost, pro 

podávání dobrých pracovních výkonů jsou dobré vztahy na pracovišti nezbytné. Tato 

otázka taky vypovídá o slušném chování respondentů, kteří zbytečně nevyvolávají 

konflikty na pracovišti a chovají se ke svým kolegům slušně. 51 % respondentů hodnotí 

vztahy na pracovišti za spíše dobré, 46 % za velmi dobré, jen 3 % respondentů zaujalo 

neutrální postoj a hodnotí vztahy na pracovišti za ani dobré ani špatné. 

 

16. Předposlední otázka také mapuje etické prostředí firmy. Ptám se, s kterým etickým 

problémem se respondenti setkávají nejčastěji. Můţeme říci, ţe se jedná o první negativně 

hodnocenou otázku. 44 % respondentů se nejčastěji setkává s nekorektním jednáním mezi 

spolupracovníky. Tady si výsledek šetření protiřečí s otázkou č. 15, protoţe nekorektní 

jednání mezi spolupracovníky můţe vyvolat zhoršení vztahů na pracovišti. 29 % 

respondentů odpovědělo, ţe se s ţádným etickým problémem nesetkalo, 13 % 

respondentů se setkalo s nekorektním jednáním nadřízeného k podřízenému. 7 % 

respondentů se setkalo s nekorektním jednáním podřízeného k nadřízenému a dalších 7 % 

zaškrtli moţnost jiné. 
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17. V této otázce jsem ponechala prostor pro vyjádření názoru respondentů na to, co by se 

mělo v oblasti etiky ve firmě zlepšit a pro jejich další připomínky. Pozitivním výsledkem 

je to, ţe nejvíce respondentů, 62 %, je spokojeno a nemělo ţádné připomínky. Dále se 

objevily návrhy, které vyplynuly i z výsledků šetření. Jedná se například o zlepšení 

komunikace, sníţení nekorektního jednání na pracovišti nebo více ohleduplnosti a 

tolerance.  
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6 Závěry a doporučení plynoucí z analýzy etického a sociální 

prostředí 

 

 

 Z analýzy etické a sociálního prostředí vyplývá, ţe v podniku nejsou ţádné váţnější 

problémy. Uvnitř podniku je velmi dobrá úroveň dodrţování vnitropodnikových norem, směrnic, 

pracovního a organizačního řádu. Podnik jedná v souladu se stanovenými právními normami a 

prostřednictvím systému Sedex zvyšují stále své etické výkony vůči svým dodavatelům a 

ostatním stakeholderům.  

 

 Podravka – Lagris a.s. je společnost s dlouhodobou tradicí, která dbá na dobrou pověst 

nejen v ČR, ale i mimo ni. Její produkty jsou povaţovány za jedny z nejkvalitnějších na trhu. 

Svoji dobrou pověst tvoří nejen kvalitou výrobků a snahou porozumět svým zákazníkům, ale 

tvoří ji i spokojení zaměstnanci, kteří podle šetření povaţují firmu, ve které pracují, za firmu, 

která klade důraz na uspokojení jejich potřeb a poţadavků. Dále ji povaţují za důvěryhodnou, 

spolehlivou, chovající se etiky. Celkově mezi zaměstnanci panují dobré vztahy, avšak vyskytl se 

zde problém nekorektního jednání, v malé míře diskriminace a šikany. Ve společnosti není přijat 

etický kodex, který by přesně určoval, jak by se zaměstnanci měli v určitých situacích zachovat a 

jednají spíše intuitivně. Proto by bylo dobré vytvořit a implementovat etický kodex, který by tyto 

problémy eliminoval. Při vytvoření etického kodexu je dobré vycházet z pracovního řádu, kde je 

problematika diskriminace a šikany nastíněna. 

 

 Další mé doporučení se týká zlepšení některých nevyhovujících faktorů na pracovišti. 

Většina zaměstnanců odpověděla, ţe neshledali ţádné nevyhovující faktory, přesto se objevily 

názory na nevyhovující osvětlení, přílišnou prašnost nebo hluk. Příjemné pracovní prostředí je 

pro dobrý výkon zaměstnanců nezbytné. Je zřejmé, ţe určité věci zcela odstranit na pracovišti 

nepůjde. Například hluk, který vydávají pracovní stroje. Je však moţnost jeho eliminace. Vedení 

firmy se snaţí zaměstnancům vytvořit příjemné pracovní prostředí a eliminovat výše zmíněné 

faktory pomocí ochranných pracovních prostředků a dále se snaţí poskytnout lékařské kontroly, 

pro včasné zachycení poškození zdraví. 
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 Jak uţ jsem výše uvedla, při analýze etického a sociální prostředí jsem se nesetkala 

s váţnějšími problémy. Pro zaměstnance je důleţité, aby se firma chovala eticky a oni sami ji za 

etickou označili. Společnost má dobré vztahy se svými obchodními partnery, je čelen Sedexu, 

svých zákazníků si váţí a zákazníci jsou s jejich výrobky spokojení, coţ naznačují i četná ocenění 

v soutěţích. Výskyt zmíněných problémů by se dal vyřešit pravidelnými etickými audity a 

především zavedením etického kodexu pro zaměstnance a potrestáním za jeho nedodrţení. 

Samozřejmě je důleţité zaměstnance pochválit za dodrţování, za slušné odpovědné chování. 

Pochvala často můţe být pro zaměstnance větší motivací neţ například finanční motivace. Návrh 

moţného etického kodexu, který by pomohl odstranit problémové oblasti je uveden níţe 

v kapitole 6.1. 

 

6.1  Návrh etické kodexu zaměstnanců Podravka – Lagris a. s.  

 

 Při tvorbě návrhu etického kodexu jsem vycházela z teoretických znalostí a z analýzy 

etického a sociálního prostředí.  

 

Preambule 

 

 Hlavním účelem tohoto etického kodexu je eliminace neţádoucího neetického chování 

zaměstnanců společnosti, stanovit jasně daná pravidla chování, jejichţ nedodrţení je podle 

stanovených pravidel sankciováno.  

 

 Kodex definuje pravidla chování a jednání pro všechny zaměstnance, protoţe ti tvoří 

obraz celého podniku a pro dosaţení úspěchu je nutná dobrá pověst. Cílem je tedy povýšit 

„jednání zaměstnanců“ na „jednání etické.“ 

 

1. Obecné zásady jednání 

 

I. Zaměstnanec je povinen podle pokynů zaměstnavatele konat ve stanovené pracovní době 

osobně práci podle pracovní smlouvy. 
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II. Je povinen plnit kvalitně, hospodárně a včas pracovní úkoly, prohlubovat si (udrţovat, 

obnovovat) soustavně kvalifikaci potřebnou k výkonu práce podle pracovní smlouvy, 

účastnit se na pokyn zaměstnavatele školení k prohloubení této kvalifikace.  

 

III. Zaměstnanec se snaţí o efektivní vyuţití zdrojů, zařízení a sluţeb, které jsou mu svěřeny. 

IV. Zaměstnanec nesmí poţívat alkoholické nápoje a nezneuţívat jiné návykové látky na 

pracovištích zaměstnavatele a v pracovní době i mimo tato pracoviště, nevstupovat pod 

jejich vlivem na pracovišti. 

 

V. Pracovník je povinen vystupovat a jednat mimo pracovní dobu tak, aby nepoškodil dobré 

jméno firmy. 

 

VI. Zaměstnanec nesmí kouřit v areálu celého podniku, mimo míst, k tomu určených. 

 

VII. Kaţdý zaměstnanec je povinen dodrţovat vydané směrnice a pracovní řád. 

 

2. Zaměření na zákazníka 

 

I. Kaţdý zaměstnanec je povinný jednat se zákazníkem zdvořile, vstřícně a korektně. 

 

II. Je ţádoucí, aby jednání se zákazníky probíhalo bez jakýchkoliv předsudků, ať se jedná o 

předsudky politické, rasové, náboţenské či pohlaví. 

 

III. Je nutné sdělovat zákazníkům pravdivé informace. 

 

IV. Zaměstnanec se zavazuje rozvíjet dále svůj profesionální přístup k zákazníkům a získávat 

u nich potřebnou důvěru 
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3. Zaměření na obchodní partnery 

 

I. Zaměstnanci se zavazují k čestnému jednání s obchodními partnery a jakékoliv korupční 

praktiky jsou nepřípustné. 

 

II. Zaměstnancům je zakázáno přijímat cenné dary, peníze, sluţby a podobné věci, které by 

mohly být povaţovány za úplatek. Je dovoleno přijmout drobný dar, jako pozornost od 

obchodního partnera. 

 

III. Zaměstnanec můţe poskytnout firemní propagační předměty a poukázky na nákup 

výrobků firmy, jejich hodnota však nesmí přesáhnout 1000 Kč. 

 

IV. Případné nejasnosti související s dodavatelsko-obchodními vztahy jsou zaměstnanci 

povinni řešit v rámci slušného jednání, ke spokojenosti obou stran. 

 

V. Je ţádoucí, aby zaměstnanci rozvíjeli vzájemné obchodní vztahy mezi dodavateli a 

ostatními obchodními partnery, v rámci dobrého jména společnosti. 

 

4. Vztahy s konkurencí 

 

I. Všichni zaměstnanci, jakoţto i celá společnost, jsou vázáni pravidly hospodářské soutěţe 

a jakékoliv její porušení bude sankciováno. 

 

II. V konkurenčním boji je nutné jednat rázně avšak čestně. 

 

III. Zaměstnanci záměrně nepoškozují dobré jméno a image konkurence, pomluvami a jinými 

nevhodnými naráţkami. 

 

IV. Ţádný zaměstnanec nesmí zneuţít dobrého jména společnosti a vlastního postavení 

k prosazování vlastních zájmů nebo zájmů třetích stran. 
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5. Jednání v zájmu majitelů, vlastníků 

 

I. Kaţdý zaměstnanec je povinen jednat v zájmu dobrého jména společnosti, nepoškozovat 

ho jak při výkonu své práce na pracovišti, tak i mimo pracovní dobu. 

 

II. Pracovník plní své povinnosti plynoucí s pracovní smlouvy svědomitě, čestně ve prospěch 

celého podniku. 

 

III. Je ţádoucí, aby zaměstnanci chránily veškeré důvěrné vnitropodnikové informace před 

zneuţitím veřejnosti či konkurence, před jejich pozměněním či poškozením. 

 

IV. Zaměstnance je povinen hlásit svému zaměstnavateli veškeré skutečnosti, které shledá za 

neetické, proti dobrým mravům a slušnému chování. Kaţdému zaměstnanci – 

ohlašovateli, je zaručena ochrana jeho identity a ochrana před případnými postihy. 

 

V. Kaţdý pracovník je povinen zacházet s pracovními pomůckami, technickým vybavením 

kanceláře a jinými předměty určenými k výkonu práce tak, aby nedošlo k jejich 

poškození. 

 

6. Jednání v rámci svých kolegů, jsme jeden tým 

 

I. Zaměstnanci jednají vůči svým kolegům v rámci dobrých vtahů, udrţují příjemnou 

atmosféru s svým kolegům jsou nápomocní. 

 

II. Zaměstnanci dodrţují pravidla slušného chování. To znamená, ţe se chovají se k sobě 

s úctou, neponiţují se ani nepovyšují nad druhého. 

 

III. Zaměstnanci se zdrţují jakéhokoliv neetického jednání, jako je diskriminace (rasová, 

náboţenská, na základě pohlaví či věku), šikana, sexuální obtěţování, bossing. Jakékoliv 

nedodrţení tohoto chování se vystavují sankcím a rozvázáním pracovního poměru. 
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IV. Zaměstnanci o svých názorech mluví otevřeně a nijak tyto názory nezesměšňují. 

 

V. Kaţdý zaměstnanec je povinen důleţité informace týkající se výkonu práce sdělit svým 

kolegům, kteří informováni ještě nebyli.  

 

VI. Informace se předávají pomocí telefonátů, v elektronické podobě, podobě psané či ústní 

domluvou. 

 

VII. Vedoucí pracovník dbá na rovné příleţitosti svých podřízených. Snaţí se předávat své 

zkušenosti a informace potřebné pro efektivní výkon svého zaměstnance a podporuje 

vlastní iniciativu zaměstnanců. 

 

VIII. Zaměstnance je povinen účastnit se stanovených porad se svými nadřízenými. Být 

dochvilný a připravený. 

 

IX. Zaměstnanci jsou povinni dodrţovat pracovní, bezpečností řád a vyuţívat ochranné 

pomůcky, které jim firma poskytuje. 

 

7. Společenská odpovědnost kaţdého zaměstnance 

 

I. Zaměstnanec jedná v rámci ochrany ţivotního prostředí, v areálu firmy recykluje odpad a 

dbá na čistotu pracoviště. 

 

II. Zaměstnanec se chová šetrně k omezeným přírodním zdrojům. 

 

III. V rámci podnikových akcí podporuje sponzoring, charitativní a jiné akce, které pomáhají 

potřebným. 
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8. Sankciování za nedodrţení etického kodexu 

 

I. První porušení pravidel kodexu je řešeno ústním napomenutím a radou jak se zachovat 

příště. 

 

II. Druhé porušení pro zaměstnance znamená důrazné varování, ţe při dalším opakování 

bude sankciován. 

 

III. Při opakovaném neuposlechnutí a dalším hrubém porušení pravidel je zaměstnanec 

potrestán v souladu se zákoníkem práce. 

 

 

IV. Za potrestání zodpovídá nadřízený pracovník a rozhoduje o rozsahu provinění. 

 

V. Nadřízený pracovník je povinen informovat vedení společnosti, které pak rozhodne o 

konečném potrestání viníka. 

 

9. Závaznost a platnost etického kodexu 

 

I. Etický kodex je součástí vnitropodnikových norem společnosti Podravka – Lagris a. s. 

 

II. Dodrţování etického kodexu je povinné pro všechny zaměstnance, kteří svým podpisem 

stvrdili, ţe s tímto kodexem byli seznámeni. 

 

III. Etický kodex nabývá účinnosti dnem podpisu zaměstnance. 
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7  Závěr 

 

 Cílem této diplomové práce bylo objasnění pojmů souvisejících podnikatelskou etikou, 

s její aplikací a zhodnocení sociálního a etické prostředí ve firmě Podravka – Lagris a.s. 

 

 V první části diplomové práce jsem se zabývala teoretickou rovinou podnikatelské etiky. 

Zaměřila jsem se na vztah kultury, morálky a etiky. Stěţejní pro další počiny v této práci bylo 

vysvětlení pojmu podnikatelská etika, objasnění metod a nástrojů, které se vyuţívají pro aplikaci 

etiky v podnikání a především nastudování teoretických základů etického kodexu, jakoţto 

nejvýznamnějšího nástroje pro aplikaci etiky v podnikatelské sféře. 

 

 V druhé, praktické části diplomové práce, jsem pomocí rozhovoru s personální 

specialistkou, předsedou a členem představenstva společnosti a pomocí dotazníkového šetření 

mezi zaměstnanci, provedla analýzu etického a sociálního prostředí. Na jejím základě jsem 

navrhla moţná doporučení pro řešení vyskytujících se problémů. Stěţejním bylo navrhnutí 

etického kodexu, jehoţ dodrţování by pomohlo ještě více vyzdvihnout uţ tak dobrou úroveň 

etiky v podniku. 

 

 V diplomové práci jsem se zabývala opravdu zajímavým a především aktuálním tématem, 

které si zaslouţí pozornost. Je dobré, ţe etické chování čím dál více proniká do podnikatelské 

sféry. Kaţdá společnost, která dbá o svoji pověst etického podniku, zvyšuje svoji hodnotu na trhu 

a stává se tak konkurence schopnější. Nejen, ţe přitahuje pozornost investorů, ale především si 

udrţuje zákazníky stávající a získává nové. 

 

  Domnívám se, ţe cíl, který jsem si na začátku práce stanovila, byl splněn a tato práce 

dosahuje poţadované úrovně. 
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