
Příloha č. 1 

E T I C K Ý  K O D E X 

 
1. Předmět 

 

Etický kodex společnosti PEGATRON Czech, s.r.o. 

 

2. Působnost 

 

Všichni zaměstnanci PEGATRON Czech, s.r.o. 

 

3. Související dokumenty 

 

Zákoník práce, 262/2006 Sb. 

Obchodní zákoník, 513/1991 Sb. 

Všeobecná deklarace lidských práv 

Pracovní řád, ZC-A 3014 

Organizační řád, ZC-A 3012 

Kolektivní smlouva v aktuálním znění 

 

4. Definice 

 

Etický kodex je jednou ze základních norem společnosti PEGATRON Czech, s.r.o. Základem 

pro přijetí kodexu je pochopení, že firma musí ve všech svých činnostech jednat v naprostém 

souladu se zákony, pravidly a předpisy zemí, v nichž působí. Kodex nás zavazuje, abychom 

nezůstávali pouze u právního souladu, ale řídili se i mezinárodně uznávanými standardy, za 

účelem posílení odpovědnosti vůči společnosti  a životnímu prostředí. 

Firma tímto kodexem deklaruje svou odpovědnost za závazky ke všem subjektům, s nimiž 

přichází do styku: akcionářům, zaměstnancům, zákazníkům, dodavatelům, konkurentům i 

širší veřejnosti. 

 

5. Operační postupy, schválení a odpovědnost 

 

5.1 Úvod ředitele a jednatele společnosti 

PCZ se řadí mezi přední společnosti ve vývoji a výrobě informačních technologií, a to díky 

naši obchodní filozofií a způsobu řízení, který inspiruje, motivuje a vychovává zaměstnance 

k využití jejich osobního potenciálu s těsnou vazbou na etické chování. 

 

Tento etický kodex je nástrojem, který umožňuje všem lidem pochopit naše firemní postoje 

v oblasti etiky podnikání. Každý zaměstnanec je zodpovědný za dodržování tohoto  Etického 

Kodexu. Podmínkou zaměstnání v naši společnosti je dodržování tohoto Etického kodexu. 

Porušení pravidel Etického kodexu může vést k disciplinárnímu řízení či dokonce k ukončení 

pracovního poměru. 

 

Chtěli bychom Vás proto požádat o dodržování tohoto Etického kodexu. 

 

S úctou  

 

Artur Chen 

Generální Manager 



 

5.2  

Filosofii společnosti PCZ je inspirovat, motivovat a podporovat zaměstnance k využití jejich 

osobního potenciálu, zavazuje nás k dodržování hodnot čestnosti, slušnosti a pracovitosti. 

Usilujeme o to, být na prvním místě v oblasti kvality, rychlosti, služeb, inovací a rentability. 

Chceme být špičkovými, světově uznávanými výrobci a přispívat k hodnotám lidskosti. 

 

Společnost PCZ přijala odpovědnost za to, abychom si udrželi vysoký standart chování a 

připravila tento kodex jako užitečný nástroj upravující morální aspekty našeho podnikání. 

 

5.3 

Kodex je tvořen pěti částmi. Část 5.3.1 popisuje problematiku Zaměstnanosti, část 5.3.2 

popisuje oblast Ochrany zdraví při práci, část 5.3.3 popisuje Environmentální politiku, část 

5.3.4 stanovuje hlavní rysy Etiky v našem podnikání a část 5.3.5 popisuje Systém řízení 

společnosti. 

 

5.3.1  Zaměstnanost 

 

PCZ se v této oblasti řídí českým  Zákoníkem práce, který upravuje pracovněprávní vztahy 

mezi zaměstnanci a zaměstnavateli. Nejrozsáhlejší část tohoto zákona upravuje záležitosti 

související s pracovním poměrem (např.: vznik, změny a skončení pracovního poměru; 

pracovní smlouva; pracovní kázeň a řád; pracovní doba a doba odpočinku; mzda, náhrada 

mzdy a náhrada výdajů; bezpečnost a ochrana zdraví při práci; pracovní podmínky žen a 

mladistvých; sexuální obtěžování). Společnost vytvořila na základě Všeobecné deklarace 

lidských práv a Zákoníku práce vlastní Pracovní řád, který definuje pravidla chování a 

společně s Kolektivní smlouvou specifikuje kromě jiného následující standardy: 

  

- svobodný výběr povolání 

- zákaz práce dětí 

- pracovní dobu 

- mzdu a odměňování 

- péči o zdraví zaměstnanců 

- zákaz jakékoli diskriminace 

- svobodné shromažďování. 

 

Každý zaměstnanec si může vybrat povolání s přihlédnutím jeho vzdělání, praxi a 

osobnostním předpokladům. V průběhu výběrového řízení se přihlíží k plnění kvalifikačních 

předpokladů. Pracovní poměr je upravován písemnou pracovní smlouvou, která respektuje 

požadavky Zákoníku práce. Od budoucích zaměstnanců není zaměstnanci PCZ ani 

zástupci spolupracujících personálních agentur požadováno odevzdání identifikačních 

dokladů (občanského průkazu a pasu) jako podmínky zaměstnání. 

Každý zaměstnanec má všechna práva a všechny svobody, bez jakéhokoli rozlišování 

zejména podle rasy, barvy pleti, pohlaví, sexuální orientace, věku, zdravotního postižení, 

jazyka, náboženství, politického nebo jiného smyšlení, národnostního nebo sociálního 

původu, majetku, či jiného postavení. Vztahy k zaměstnancům jsou založeny na úctě 

k důstojnosti každého člověka. 

 

Zákoník práce upravuje zaměstnávání lidí mladších 18 let. 

Pracovní doba je stanovena na 40 hodin týdně v jednosměnném režimu, 38,75 hodin ve 

dvousměnném režimu a 37,5 hodin týdně v třísměnném režimu. Začátek a konec pracovní 



doby, délka a začátky a konce přestávek na jídlo a oddech a na relaxaci stanovuje samostatný 

vnitřní předpis zaměstnavatele. Dodržování a využívaní pracovní doby kontrolují vedoucí 

zaměstnanci. 

 

Firma poskytuje pro ně přiměřené zaměstnání, provádí proto zodpovědný nábor a informuje 

zaměstnance o jejich profesních vyhlídkách. 

Společnost přijímá a povyšuje zaměstnance na základě jejich způsobilosti pro danou práci bez 

jakékoliv diskriminace  či nezpůsobilosti, která se nevztahuje  k pracovním úkolům. 

 

Každý, bez jakéhokoli rozlišování, má nárok na stejný plat za stejnou práci. Každý 

zaměstnanec má právo na spravedlivou a uspokojivou odměnu, která by zajišťovala jemu 

samému a jeho rodině živobytí odpovídající lidské důstojnosti. Struktura mezd je stanovena 

tak, aby respektovala zákony o mzdě,  platné v České republice; mzda a všechny druhy 

příplatků jsou uvedeny v interní mzdové normě. 

 

Každý člověk má právo na spravedlivé a uspokojivé pracovní podmínky, ve společnosti je 

nepřípustné hrubé zacházení, pronásledování, obtěžování zaměstnanců, jsou potíráno 

jakékoliv formy nátlaku a slovního napadání. 

Společnosti dbá na to, aby vztahy mezi zaměstnanci byly budovány na vzájemném respektu a 

úctě a potírá jakékoliv projevy hrubého, vulgárního, ponižujícího, zastrašujícího, 

nepřátelského či jinak nevhodného chování ve vztazích mezi zaměstnancích např. tzv. 

mobbing, kdy je zaměstnanci nejrůznějšími formami úmyslně znepříjemňován  život na 

pracovišti, tj. vyhrožováním výpovědi, častou neoprávněnou kritikou, záměrně 

omezenou komunikací, pomluvami, zesměšňováním, vyhrožováním násilí, sexuálním 

obtěžováním nebo bossing, kdy se této šikany dopouští nadřízený. 

 

Společnost bude povzbuzovat zaměstnance všech úrovní při rozvíjení jejich kompetencí, 

nutných pro výkon práce, bude jim pomáhat a sama zajišťovat jejich profesionální rozvoj.  

Na ochranu svých zájmů má každý právo zakládat s jinými odborové organizace a přistupovat 

k nim. Příslušnost k odborové organizaci nebude vést k zastrašování či jiné formě 

odplaty. 

 

Firma udržuje co nejužší komunikaci se zaměstnanci jako jedinci, uznává ale také potřebu 

rozvíjet účinnou komunikaci a konzultace s přirozenými pracovními celky.  Tyto celky (např. 

odbory) reprezentují při vyjednáváním s vedením společnosti jednotlivé zaměstnance. 

Prostředkem otevřené komunikace jsou pravidelné porady jednotlivých útvarů. 

 

Společnosti v návaznosti na právní předpisy České republiky poskytuje svým zaměstnancům 

preventivní lékařskou péči včetně různých druhů zdravotních  prohlídek a vyhodnocování 

hygienických a ergonomických charakteristik pracovišť. 

 

5.3.2 Ochrana zdraví při práci 

 

PCZ si uvědomuje, že omezení výskytu s prací spojených úrazů, bezpečné a zdravé 

prostředí zvyšuje kvalitu výrobků a služeb, zlepšuje podmínky výroby a pracovní morálku. 

 

Bezpečnost a ochrana zdraví našich zaměstnanců je pro nás jednou z nejdůležitějších 

firemních hodnot. S vědomím důležitosti této oblasti a s přihlédnutím k právním normám, 

které tuto oblast v České republice upravují, Megatron Czech Faktory dodržuje následující 

standardy při ochraně zdraví a bezpečnosti svých zaměstnanců: 



- Zabezpečení strojů a zařízení 

- Hygiena práce 

- Bezpečnost práce 

- Připravenost řešit mimořádné situace 

- Pracovní úrazy, nemocnost a nemoci z povolání 

- Fyzicky a psychicky náročné práce 

- Závodní stravování 

 

Tyto standardy pro ochranu zdraví při práci jsou pevně zakotveny v pracovním řádu a dalších 

interních normách PCZ. 

 

Společnost PCZ se podle nejlepších tradic odvětví snaží vytvářet hygienicky nezávadné, 

bezpečné prostředí, a proto přijala opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

nejen zaměstnanců s ohledem na rizika možného ohrožení jejich života či zdraví, která se 

týkají výkonu práce, ale i osob, které se s jeho vědomím zdržují na jeho pracovištích. Tato 

opatření mají za cíl předcházet rizikům a minimalizovat ohrožení zaměstnanců. 

 

Opatření vycházejí z kontrol, které jsou prováděny státními orgány, odborovými orgány, 

lékařem závodní preventivní péče a firemními specialisty. 

Ve spolupráci s externími odborníky jsou zpracovávány rizikové plány z oblasti bezpečnosti 

práce, plnění hygienických podmínek a požární ochrany. 

 

PCZ zároveň přijala opatření k předcházení a snižování počtu pracovních úrazů.  

Řídí se obecně platnými postupy a systémem pro správu, sledování a hlášení pracovních 

úrazů a nemocí z povolání, včetně opatření pro poskytnutí nezbytné lékařské péče. Společnost 

přijala systém interních opatření pro snížení úrovně pracovní nemocnosti. Kontrolujeme 

vystavení pracovníků bezpečnostním rizikům, provádíme preventivní údržbu a 

zavádíme bezpečné pracovní postupy včetně blokování vypínačů a označování 

bezpečnostními štítky proti nechtěnému spuštění strojů a zvláštní důraz klademe na 

průběžné školení bezpečnosti. Interní normou je upraveno poskytování a udržování 

osobních a ochranných prostředků. Vylepšujeme systémy prevence pracovních úrazů a 

nemocí z povolání. Kontrolujeme působení chemických a biologických látek na zdraví 

zaměstnanců. U všech strojů používaných ve společnosti je stanovena míra jejich 

bezpečnostního rizika. 

 

PCZ se řídí povinnosti nepřipustit, aby její zaměstnanec vykonával práce, jejichž výkon by 

neodpovídal jeho schopnostem nebo zdravotní způsobilosti. Požadavky na psychickou a 

fyzickou náročnost prováděné práce jsou pravidelně kontrolovány státními orgány i interními 

specialisty. 

 

Zaměstnancům je poskytováno závodní stravování a mají možnost rychlého občerstvení. 

K zajištění čistoty toalet, pitné vody, zařízení pro přípravu a uskladnění jídla a jídelních 

prostor jsou prováděny pravidelné kontroly a dodržování hygienických podmínek se provádí 

pravidelný úklid společných prostor. Společné prostory jsou vybaveny nouzovým východem, 

teplou vodou k mytí a sprchování, topením a větráním a dostatečným prostorem pro každého 

jednotlivce. 

 

 

 

 



5.3.3 Environmentální politika PCZ 

 

Společnost si uvědomuje, že odpovědnost k životnímu prostředí je nedílnou součásti produkce 

výrobků na světové úrovni. Je nutno minimalizovat škodlivé účinky výrobních činností na 

životní prostředí a přírodní zdroje a současně chránit zdraví a bezpečnost zaměstnanců i 

veřejnosti. PCZ využívá korporátní politiku PUreCSR, jejíž dodržení garantuje, že se vlivy 

našich činností projeví na životním prostředí a zdraví člověka v co nejmenší možné míře a je 

našim závazkem tyto vlivy minimalizovat. 

 

Základní prvky environmentální politiky PCZ jsou: 

 

- Dodržovat všechny zákony o dodržování ochrany životního prostředí a bezpečnosti 

práce 

- Chránit všechny přírodní zdroje a aktivně předcházet jejich znečištění 

- Snižovat environmentální dopady a rizika BOZP 

- Uspokojit požadavky zákazníka a stát se výhradně „zelenou“ společnosti 

- Zajistit propagaci PUreCSR politiky v celé společnosti 

- Zajistit účast všech zaměstnanců v tomto programu a neustále ho zlepšovat  

 

Požadavky na ochranu životního prostředí, které PCZ řeší v souladu s českými zákony a 

s požadavky environmentální politiky PUreCSR: 

 

- odpady 

- odpadní voda 

- chemické látky a přípravky 

- emise 

- šetření energií 

- snižování znečištění životního prostředí. 

 

Odkaz k požadavkům environmentální politice PUreGMS se nachází na firemním intranetu 

nebo přímo na stránkách: 

 

http://project.eip.tw.pegatroncorp.com/PUreGMS/default.aspx 

 

 

5.3.4 Etika 

 

Společnost si je vědomá požadavku společenské odpovědnosti, spojené s postavením na trhu, 

která je neoddělitelně spojena s naplňováním etických norem spojených s naším podnikáním. 

Proto se s cílem chránit své dobré jméno, profesní pověst, společenskou odpovědnost, 

zavazujeme dodržovat nejvyšší etické normy: 

 

1) Obchodní bezúhonnost 

Při všech obchodních jednáních je zakázaná jakákoliv forma korupce, vydíraní a 

zpronevěry. Společnost monitoruje jednání zaměstnanců tak, aby se dosáhlo souladu 

s Etickým kodexem. 

 

2) Zákaz nečestných výhod 

Společnost zakazuje nabízet nebo přijímat úplatky a používat jiné metody získávání jiných 

nepřiměřených nebo nečestných výhod. 

http://project.eip.tw.pegatroncorp.com/PUreGMS/default.aspx


Vytváříme podmínky k potírání korupčního prostředí, přijímání úplatků, a to působením na 

zaměstnance a také tím, že takové projevy jsou definovány jako závažné porušení pracovní 

kázně. 

Je proto zakázáno přijímat (s vlastním prospěchem či prospěchem třetích stran) peníze, 

peněžní dary, dárky v hodnotě více než 500 Kč (s výjimkou propagačních předmětů), 

požadovat a nebo přijímat různé výhody, slevy, vybavení či speciální podmínky od 

současných nebo potenciálních dodavatelů, anebo různá pozvání, jejichž důsledkem by bylo 

porušení ustanovení tohoto Etického kodexu. Každý dar nebo úsluha neobvyklého rozsahu 

nebo s pochybným cílem musí být neprodleně ohlášená nadřízenému. 

Výjimkou jsou situace, kdy dohody přinášejí obecně prospěch všem zaměstnancům 

společnosti. 

 

3) Poskytování informací 

Všechny informace o činnosti firmy, její struktuře, finanční situaci a výsledcích jsou 

poskytovány v souladu s platnými předpisy a metodami běžné obchodní praxe. 

Zaměstnanci jsou informování o cílech společnosti a jejich plnění, plánech a významných 

událostech. Budujeme komunikační přístupy a kanály, s cílem podporovat svobodný tok 

informací, poskytnou každému členu společnosti pocit informovanosti a současně mu dodat 

vědomí jeho osobní účasti, odpovědnosti a solidarity s ostatními členy společnosti. Společnost 

působí na zaměstnance, aby zabraňovali šíření informací, které se nezakládají na potvrzených 

a ověřitelných faktech. 

Zaměstnanci jsou vedeni k tomu, aby ve vzájemném kontaktu mezi sebou a se zákazníky a 

dodavateli používali informace, které nemohou vést k nedorozumění a aby dodržovali zásadu 

důvěrnosti těchto informací v souladu s metodami obchodní praxe. Totéž platí pro soukromá 

data zákazníků, uložená ve výrobcích, které jsou určeny k opravě. Informace, které 

zaměstnanci získají během zaměstnání ve společnosti, nesmějí používat pro osobní zisk, ani 

pro jiný účel, než pro který byly určeny. Vyžadujeme loajalitu vůči svým klientům i 

zaměstnavatelům, ať minulým či současným. 

Máme stále na mysli, že vzhledem k úzkému vztahu našich zaměstnanců s veřejnosti bude mít 

jejich chování – a to i v soukromí – dopad na způsob, jakým bude naše společnost jako celek 

hodnocena. 

 

PCZ považuje informace týkající se předmětu jejího podnikání za jedno z nejdůležitějších 

vlastnictví, a proto považuje za důležité chránit a zvládat tuto oblast. Naše společnost si je 

zejména si je vědoma toho, že je nutno dodržovat právní normy, které upravují formy, jakými 

si se spolupracujícími organizacemi vyměňuje informace, a to zároveň s dodržováním 

firemních hodnot, kterými jsou čestnost a odpovědnost. 

Všechny výkazy, obsahující informace o provozu společnosti, zpracované účetním či 

finančním oddělením, anebo jiné, musí být pravdivé, přesné a včasné a tím dovolují přijímat 

včas správná rozhodnutí. Tyto informace usnadňují přesné plnění našich závazků vůči třetím 

stranám a zároveň nám umožňují domoci se vlastních práv. Stále platí náš závazek poskytovat 

informace z těchto výkazů našim business partnerům, ke kterým máme povinnost dávat jim 

pravdivé a odpovídající informace. 

Všichni zaměstnanci PCZ musí striktně dodržovat politiky, interní normy, účetní předpisy, 

právní normy vztahující se ke zpracování, registraci, hlášení  a rozesílání informací z oblasti 

našeho podnikání. 

Jestliže jsou z pracovních důvodů citlivé informace poskytovány poradcům či dodavatelům, 

pak tyto třetí strany podepisují závazek zachování mlčenlivosti. 

 

 



4) Ochrana duševního vlastnictví 

Respektujeme duševní vlastnická práva, k transferu technologií a know how musí docházet 

tak, aby duševní vlastnictví zůstalo uchráněno. 

 

5) Čestné obchodování, reklama a konkurence 

Zabezpečujeme informace o svých zákaznících a dodržujeme normy čestného obchodování, 

reklamy a konkurence. Společnost si je vědoma, že čestnost vůči zákazníkům je 

předpokladem úspěšného a trvalého obchodního vztahu. Tento princip ovládá všechny 

aspekty vztahu k zákazníkům. 

Ve společnosti PCZ si ceníme poctivosti a čestnosti. Tyto principy jsou pevně zakořeněny 

v našich firemních postupech a ve způsobu, jakým se chováme k sobě navzájem a k našim 

stálým obchodním partnerům. 

Společnost respektuje tradice a kulturu země, ve které podniká, nepoužívá restriktivní 

obchodní praktiky, nepokouší se nečestnými způsoby získat informace o podnikání 

konkurentů. 

Když provádíme komerční aktivity, zaručujeme u nich plnění požadavků obchodního práva. 

Tyto aktivity musí být průhledné, by neohrožovaly dobrou pověst společnosti. 

 

Jako příklad situací, kterým musíme předcházet, lze uvést: 

 

- nedělat změny ve smlouvách, objednávkách, které se týkají času dodání, kvality, 

množství a ceny jinak než po souhlasu odpovědného pracovníka a po dohodě 

s obchodním partnerem, 

- nepředávat citlivé informace o obchodním partnerovi jiným subjektům, což by mohlo 

negativně ovlivnit naše podnikání, 

- neudržovat se zákazníky a dodavateli osobní, přátelské, blízké vztahy, 

- nedovolit, aby zásilky pro zákazníky obsahovaly zakázané zboží, 

- vyhýbat se nepravdám, zatajování a přehánění při inzerci a jiných veřejných 

vystoupení. 

 

Společnost se zavazuje platit dodavatelům včas a podle sjednaných podmínek. PCZ se 

neúčastní podnikání nebo činnosti, která je neetická, nečestná nebo by mohla poškodit lidskou 

důstojnost a integritu. 

 

6) Ochrana identity 

Pomocí interních norem zajišťujeme důvěrnost a ochranu dodavatelů nebo zaměstnanců, kteří 

oznámí jakoukoliv nekalost. 

Společnost vytváří cíleně klima, v němž zaměstnanci mohou vyslovit své mínění o chování 

společnosti nebo o rozhodnutích, která považují za neetická. HR manager dohlíží na 

přešetření všech stížností na porušování Etického kodexu a v případě potřeby také zajistí 

přijetí odpovídajících disciplinárních opatření. 

Má-li zaměstnanec pocit, že na jakékoliv úrovni společnosti se objevilo chování, které 

ohrožuje zaměstnance nebo zájmy PCZ, měl by to oznámit přímému nadřízenému, HR 

managerovi, požádat o pomoc odborovou organizaci. Disciplinární jednání probíhají  

v souladu s vnitřními normami. Proces je definován v interní normě Disciplinární řízení a 

podávaní stížnosti.  
Našim cílem je vytvářet morální, psychologické, intelektuální podmínky pro skutečný dialog 

a uznávat právo zúčastněných stran vyložit svůj případ a vyjádřit své názory. 

 



V našich obchodních politikách mají vztahy s dodavateli velmi důležité místo, neboť nám 

zajišťují úspěch a naopak my můžeme zaručit, že pracovní přístupy našich dodavatelů budou 

v souladu s našimi hodnotami a Etickým kodexem, jenž jsou povinni přijmout. 

Kodex je nutno vnímat jako aktivitu celého dodavatelského řetězce, proto budou 

dodavatelé vybírání s ohledem na politiky a procedury, kterými se řídí, své pracovní 

kompetence a profesionalitu a s ohledem na dlouhodobost budovaných vztahů. 

Firma podporuje komunitu, ve které pracuje. Slouží ji efektivní a prospěšnou výrobou zboží a 

služeb, jakož i poskytování dobrých pracovních příležitostí a podmínek. Zaměstnanci jsou 

povzbuzování k aktivní účasti na záležitostech veřejných a občanských. 

 

5.3.5 Management Systém 

 

Společnost PCZ přijala a zvedla systém řízení, jehož obsah je v souladu s tímto Kodexem. 

Systém řízení byl navržen tak, aby zajistil soulad s platnými zákony, a také umožnil 

průběžnou kontrolu. Tento systém řízení je popsán v Organizačním řádu. 

 

Systém řízení obsahuje tyto oblasti: 

 

1) Závazek společnosti 

o odpovědnosti firmy a jejich pravidel vůči společnosti a životnímu prostředí a ujištění o 

souladu systému řízení s tímto Etickým kodexem, jeho průběžnému zdokonalování  a 

podstoupení ke schválení výkonnému managementu. 

 

2) Odpovědnost vedení 

za realizaci systému řízení a za periodickou revizi jeho stavu. Tato odpovědnost se týká 

jednotlivých vedoucích pracovníků podle úrovně řízení. Top management pravidelně 

reviduje stav těchto systémů. 

 

3) Právní předpisy a požadavky zákazníků 

společnost sleduje změny příslušných zákonů a předpisů a požadavků zákazníků 

kontroluje jejich dodržování. 

 

4) Vyhodnocení a řízení rizik 

jako rutinní součást řízení, vedoucí ke stanovení rizik pro životní prostředí, zdraví a 

bezpečnost práce a pracovních a etických rizik. Vyhodnocení každého rizika a realizace 

příslušných procedurálních a fyzických kontrolních opatření jsou dalšími kroky řízení. 

 

5) Výkonnostní cíle, realizační plány a opatření 

jako písemné normy. Výkonnostní cíle a realizační plány, vedoucí ke zlepšení v sociální 

oblasti a oblasti životního prostředí, včetně periodického vyhodnocování výsledků tvoří 

páteř řídících činností. 

 

6) Vzdělávání 

orientované zejména na programy vzdělávání managerů a zaměstnanců společnosti za účelem 

porozumění a realizace sledovaných cílů a postupů patří k průběžnému zdokonalování 

systému řízení, aby byly v souladu se všemi zákonnými a regulačními požadavky. 

 

 

 

 



7) Komunikace 

je podstatnou součásti systému řízení, kde garantuje jasnou a přesnou informovanost o 

výsledcích, pravidlech, metodách a očekáváních směrem k zaměstnancům, dodavatelům a 

zákazníkům. 

 

8) Zpětná vazba a spolupráce zaměstnanců 

v systému řízení obsahuje trvalé postupy, jejichž účelem je hodnotit, jak zaměstnanci chápou 

obsah tohoto Kodexu, zjišťují jejich názory a podporují neustále zlepšování zpětné vazby a 

spolupráce. 

 

9) Audity a hodnocení 

které zajišťují periodický soulad systému řízení s požadavky, vyplývajícími ze zákonů a 

předpisů, s obsahem Kodexu a s požadavky smluvních zákazníků. 

 

10) Nápravné postupy 

zajišťuji prevenci a včasnou nápravu nedostatků zjištěných interním a externím hodnocením, 

inspekcemi, průzkumy a revizemi. 

 

11) Dokumentace a záznamy 

Vytvořené a udržované tak, aby zajišťovali soulad systému řízení s předpisy a s potřebami 

společnosti spolu s dodržováním náležitého stupně utajení citlivých informací. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha č. 2 

 

Harmonogram rozhovoru se zaměstnancem společnosti 

 

 

Č. DATUM ČAS (hod) PRŮBĚH SCHŮZKY - otázky 

1. 17.11.2010 14 – 17  
Informace o společnosti, organizační struktuře, 

zaměstnancích. 

   Čím se zabývá společnost?  

   Je něco čím se odlišuje od ostatních? 

   Co musela nebo musí činit pro dosažení úspěchu na trhu? 

   Získala společnost nějaké ocenění? Pokud ano, v čem? 

   Jaké jsou cíle a hodnoty společnosti? 

   Používá společnost nějaké konkrétní certifikáty? 

   
Ohledně organizační struktury, jaké úseky se vyskytují ve 

vaši společnosti? 

   A jaká je náplň těchto úseků? 

   Má společnost nějaké hlavní aktivity v regiónu? 

   Čím se vyznačují tyto aktivity? 

   Spolupracujete s vysokými školami? 

   Z čeho se skládá Vaše výrobkové portfolio? 

    

2. 15.12.2010 15 – 18 Informace o vztahu k vnějšímu okolí. 

   Jak se společnost projevuje k vnějšímu okolí? 

   
Jaký vztah má společnost k politickému a právnímu 

prostředí? 

   
Vyskytují se v tomto prostředí nějaké závažnější  

problémy? 

   Jakými zákony se společnost řídí v této oblasti? 

   A co daně? 

   
Co ekonomické prostředí? Má nějaký dopad na společnost 

inflace, energie apod.? 

   A jaká je péče o zaměstnance v sociální oblasti? 

   

Musí se zaměstnanci hodně přizpůsobovat nebo 

společnost dělá vše pro to, aby zpříjemnila zaměstnanci 

práci a přístup do práce? 

   Investuje společnost do výzkumu a vývoje? 

   Jaký má společnost vztah k životnímu prostředí? 

    

    

    

    

    

    

    

    

    



Č. DATUM ČAS (hod) PRŮBĚH SCHŮZKY - otázky 

3. 10.1.2011 15 - 18 
Poskytnutí dokumentů – etický kodex, struktura 

společnosti, informace o kultuře a etice. 

   Čeho se konkrétněji týká etický kodex? 

   Jsou s ním všichni seznámení? 

   Dodržují jej všichni pracovníci? 

   
Co se týče firemní kultury, jaké máte zvyky a tradice? 

Jsou stejné jako v mateřské společnosti nebo odlišné? 

   Projevují se ve společnosti nějaké konkrétní rituály? 

   
Jak jsou vnímaný vztahy uvnitř podniku mezi  

zaměstnanci (přátelství, soupeření apod.)? 

   
Provádí společnost nějaký ceremoniál, který je   

pravidelný? 

   
Co používáte pro předávaní informací zaměstnancům 

(např. nástěnky, tabule, osobní schůzky apod.)? 

   
Nastala ve společnosti v poslední době nějaká významná a 

zásadní změna? 

   Co zásadního ovlivnila? 

   Jak jsou stanoveny odměny zaměstnanců? 

   Řídíte se mateřskou společnosti nebo máte svá kritéria? 

   
Projevuje se v kultuře a v loajalitě zaměstnanců známe 

pořekadlo „jiný kraj, jiný mrav“? 

   
Vydáváte pravidelně nějaké noviny, brožury, letáčky 

apod.? 

   Pokud ano, čeho se týkají? Jaké informace obsahují? 

    

4. 7.2.2011 13 - 14 Předání dotazníků respondentům. 

    

5. 22.2.2011 15 - 17 
Obdržení vyplněných dotazníků a doplňující 

informace k organizační struktuře a kultuře. 

   Jaké týmy se ve společnosti nachází? 

   Kde se tyto týmy nacházejí? 

   Z jakých funkcí se jednotlivé týmy skládají? 

   Mají všichni stejné pravomoce? 

 
  

Jaká je současná situace ve společnosti? (kauza 

propuštěno více jak 20 000 pracovníků) 

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 



Příloha č. 3 

 

DOTAZNÍK – FIREMNÍ KULTURA 
 

Dobrý den, 

 

            prosím Vás o vyplnění anonymního dotazníku, který slouží jako podklad pro 

zpracování diplomové práce na téma Firemní kultura. Výsledky budou zpracovány a 

analyzovány tak, aby bylo možné dosáhnout zlepšení kultury a vztahů v zaměstnání. 

 

           Děkují Vám za Váš čas a ochotu 

 

                                                             Bc. Bučková Andrea, studentka Ekf, VŠB-TUO 

 

 

1) Jaké je vaše pohlaví ? 

 

       a)   muž                            

       b)   žena 

 

      2)   V jaké věkové kategorií se nacházíte ? 

 

      a) 18 – 25                                                                                  

      b) 26 – 35                                  

      c) 36 – 45                                                                                   

      d) 46 a více  

 

     3) Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání ? 

 

     a) základní                                                                                  

     b) vyučený s výučním listem                                                 

     c) vyučený s maturitou                                                              

     d) střední odborné s maturitou 

     e) vysokoškolské 

 

     4) Máte vzdělání v oboru ? 

 

     a) ano                                                                                         

     b) ne 

 

 

 

 

 

 



5) Jak dlouho pracujete ve společnosti ? 

 

a) 1 - 5 let 

b) 5 – 10 let 

c) 10 – 15 let 

d) 15 – více let 

 

6) Byl jste seznámen(a) s dlouhodobými cíly ? 

 

a) ano 

b) částečně 

c) ne 

 

7) Dokážete se snadno a rychle přizpůsobit novým změnám v zaměstnání ? 

 

a) ano (na 100 %) 

b) spíše ano 

c) nevím 

d) ne 

 

8) Jste spokojený(á) se vztahy na pracovišti ? (přátelství, upřímnost, ochota, 

porozumění…) 

 

a) ano 

b) spíše ano 

c) nevím 

d) ne 

 

9) Pomáhají  manažeři v rozvoji zaměstnanců a ve zvyšování výkonnosti ? 

 

a) ano 

b) spíše ano 

c) nevím 

d) ne 

 

10) Máte vztahy uvnitř týmu založené na důvěře ? 

 

a) ano 

b) spíše ano 

c) nevím 

d) ne 

 

11) Myslíte si, že je v souladu s normami a etikou práce přes čas ? 

 

a) ano 

b) spíše ano 

c) nevím 

d) ne 

 

 



12) Pracujete přes čas ? 

 

a) ano 

b) ne 

c) někdy 

 

13) Jak často se konají informativní schůzky ? 

 

a) denně 

b) 1x týdně 

c) 2x do měsíce 

d) dle potřeby 

e) vůbec se nekonají 

 

 

1…..5 váha důležitosti, největší váhu má č. 5 a nejmenší váhu č. 1 (prosím vepište číslo do 

volného políčka) 

 

 OTÁZKA 1 2 3 4 5  

14) 

Je pro Vás důležitý zájem Vašeho 

nadřízeného o výsledky práce, námitky, 

problémy? 

1 2 3 4 5  

15) 
Jsou podle Vás důležité pracovní a 

personální normy? 
1 2 3 4 5  

16) 
Je pro Vás důležité ztotožňovat se s  

hodnotami společnosti? 
1 2 3 4 5  

17) 
Je pro Vás důležité znát jednotlivé body 

etického kodexu? 
1 2 3 4 5  

18) Je pro Vás důležitý etický kodex? 1 2 3 4 5  

19) 
Je důležité dodržovat všechny body 

etického kodexu? 
1 2 3 4 5  

20) 
Je pro Vás důležité být dostatečně seznámen 

s kulturou společnosti? 
1 2 3 4 5  

21) 
Je pro Vás důležitá informace o ekonomické  

situaci podniku? 
1 2 3 4 5  

22) 

Považujete za důležité mít volně dostupné 

informace o změnách  norem, předpisů 

apod.? 

1 2 3 4 5  

23) Dáváte přednost informačním nástěnkám? 1 2 3 4 5  

24) Je pro Vás důležité školení zaměstnanců? 1 2 3 4 5  

 

 

 

 

 

 

 



Příloha č. 4 

ROZVAHA 2006 

 



 

 

 



Příloha č. 5 

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT 2006 

 

 



 

 

 



Příloha č. 6 

VYPLNĚNÝ DOTAZNÍK 

 

 



 



 



Příloha č. 7 

 

Příloha k návrhu v oblasti zlepšování vztahu nadřízeného k zaměstnancům 

 

SOCHA RADEGAST 

 

 
 

 

PUSTEVNY 

 

 



Příloha č. 8 

 

Příloha k návrhu v oblasti zlepšování vztahu nadřízeného k zaměstnancům 

 

 

PUSTEVNY – LANOVKA 

 

 

 
 

 

 

 

PUSTEVNY V ZIMĚ 

 

 

 


