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1. Úvod 

V dnešní době, kdy slova korupce, podvody, nekalé praktiky v hospodářské soutěţi 

apod. na nás útočí ze všech zpravodajských médií kaţdý den, začíná také etika být často 

skloňovaným pojmem. Přestoţe kaţdý jsme v tomhle směru jedinečný a hranice toho, co je 

špatné či naopak dobré, máme kaţdý někde jinde, existují pravidla, které jsou uznávány 

celospolečensky.  

Etika vede naše kroky a kontroluje nás za pomocí svědomí, vstoupila do všech 

forem lidského konání a dostala se také do činnosti podniku – vznikla tak sice mladá, ale 

samostatná vědní disciplína „podnikatelská etika“. Spojení etiky a ekonomiky není 

náhodné, existuje jiţ od pradávna. Navíc i Jan Pavel II. prohlásil, ţe: „Ekonomika, která 

nebere v úvahu etický rozměr a neusiluje o zajištění dobra člověku – kaţdému člověku a 

celé lidské osobnosti – nemůţe sama sebe ve skutečnosti zvát ekonomikou ve smyslu 

rozumného a tvořivého vyuţití materiálového bohatství“. 
1
 

Ve své práci se budu věnovat podnikatelské etice a především jednomu z jejich 

interních nástrojů – etickému kodexu. Práce je rozdělena do 6 kapitol, jednotlivé části jsou 

uspořádány podle logické návaznosti. První a poslední kapitolu tvoří úvod, resp. závěr 

práce. Ve druhé a třetí kapitole teoreticky ukotvuji problematiku potřebnou pro praktickou 

část. Druhá kapitola je věnována etice, zvláště pak etice podnikatelské; to vše ze zúţeného 

pohledu s přihlédnutím k naplnění cíle diplomové práce.  Ve třetí kapitole teoreticky 

vymezím eticky kodex – co to je a jeho základní strukturu; zasilatelský obchod (někdy taky 

nazývaný zásilkový) a Asociaci pro elektronickou komerci.
 2

 Ve čtvrté kapitole (a zároveň 

první praktické) popíšu společnost, kterou jsem si vybrala, její organizační strukturu, 

vývoj, její etické hodnoty, sociální a etické prostředí, vnitropodnikové normy týkající se 

etických hodnot. Ve druhé praktické kapitole vytvořím návrh etického kodexu pro tuto 

společnost.  

Důvodem pro výběr tohoto tématu diplomové práce byla mj. i delší spolupráce 

s oddělením marketing-obchod popisované společnosti. Firma se chce stát členem 

Asociace pro elektronickou komerci a následně získat certifikát APEK Certifikovaný 

                                                 

1
 cit. dle: BLÁHA, Jiří a Zdeněk DYTRT. Manažerská etika. 2003. 

2
 dále téţ APEK nebo Asociace. Více popisuji v kapitole 3.3  
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obchod, přičemţ přijmutí etického kodexu a jeho dodrţování má být jedním z nástrojů pro 

zisk tohoto certifikátu. Návrh etického kodexu jsem si vybrala také proto, ţe etika je 

oblast, které české firmy věnují málo pozornosti, ale zato oblast s širokým potenciálem do 

budoucna. Navíc právě díky malé pozornosti ostatních, se můţe etické jednání stát pro 

českou firmu konkurenční výhodou daleko rychleji, neţ jak je tomu v jiných ekonomikách 

s fungujícími etickými společnostmi.  

1.1. CÍL PRÁCE A POUŢITÉ METODY 

Cílem práce je vytvoření návrhu Etického kodexu pro firmu PC, a.s. Při vytváření 

etického kodexu vyuţiji zkušenosti nasbírané během naší společné spolupráce. Základní 

metodou při vytváření návrhu etického kodexu budou rozhovory s vedením společnosti, 

především se zástupcem ředitele, s vedoucím oddělení marketing-obchod a vedoucím 

hlavního skladu, jehoţ součástí je také expedice; tak aby vytvořený etický kodex odpovídal 

představám vedení společnosti, firemním cílům a posláním, a aby mohl být beze změn 

přijat mezi závazné interní dokumenty společnosti PC, a.s. K získávání informací pouţiji 

převáţně analýzu dokumentů, pomocí kterých chci získat informace o etických 

hodnotách popisované společnosti.  
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2. Teoretická východiska 

2.1. ETIKA 

Etika je dnes relativně samostatná vědní disciplína filozofického charakteru, která 

zkoumá morálku a přestoţe není přesným receptem, měla by vést člověka k dobru. Etika 

má dvojrozměrný charakter: 1) co je dobré?, 2) co je spravedlivé?
3
  

Dobro je popsáno jako vědomé jednání, které odpovídá mravnostním zákonům; 

dobré je to, co je lidsky hodnotné, ve své podstatě „dobré pro člověka“. S tím samozřejmě 

souvisí hodnoty člověka.  

Co je etické a co naopak nikoliv je velice subjektivní záleţitost. To, co jeden člověk 

povaţuje za etické, druhý můţe naopak povaţovat za neetické. Často i v nás vznikají etická 

dilemata, jak se správně zachovat, a naše rozhodnutí je ovlivněno několika faktory: vlastní 

dispozicí (sklony, zájmy, intelekt, momentální fyzický a psychický stav…), socializačním 

procesem (výchova, vzdělání, sociální role, ţivotní zkušenosti…) a konkrétní situací (při 

rozhodování si můţeme pomoci legálnosti našeho rozhodnutí, vyšším principem…)
4
 

Etická odpovědnost prostupuje všechny dimenze lidského jednání, odpovídá za 

všechny lidské činy. Při rozhodování je velmi důleţité propojení daného a ţádoucího, 

propojit stav „má být“ v návaznosti na stav „je“. Proto členíme etiku na etiku pozitivní – 

která zkoumá to, co je; a etiku normativní – která mimo to zkoumá i co by mělo být. 
5
 

Etiku můţeme strukturovat takto 
6
:  

1) Deskriptivní etika – neboli etika popisná. Popisuje současný stav, jedná se o 

první vědecký stupeň. Nezjišťuje, co je a není správné, pouze situaci popisuje, 

např. co je etické u konkrétních sociálních struktur, tj. národů, kmenů, 

sociálních skupin, atd., a dále zjišťuje, co stojí za proměnou morálních 

hodnotových představ. Je důleţitá, protoţe další oblasti etiky by neměly z čeho 

vycházet.   

                                                 

3
 zdroj: SEKNIČKA, P. et al, Úvod do hospodářské etiky, 2001, str. 14-15 

4
 zdroj: materiály k seminářům předmětu Podnikatelská etika, ZS 2011/2012, PhDr. Černek Martin, Ph.D. 

5
 zdroj: SEKNIČKA, P. et al, Úvod do hospodářské etiky, 2001, str. 14-15 

6
 zdroj: KRYMLÁKOVÁ, H. et al, Etika a odpovědnost organizace, 2009, str. 9-10 
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2) Normativní etika – určuje, jak by člověk měl jednat. Prvky normativnosti se 

týkají toho, co má být, přestoţe normativní etika respektuje to, co je. Důraz je 

kladen na to, co je platné, závazné, směrodatné, zaměřuje se na hodnoty, 

kodexy a principy. Sleduje, co je hodnotné, co je dobré nebo špatné pro danou 

společnost, jedince.  

3)  Metaetika – věda, která se zabývá rozborem etických pojmů, zkoumá 

především jazyk etiky. Místo otázky „Je toto správné?“ se filozofové začali 

ptát: „Co to znamená, kdyţ řeknu, ţe je něco správné?“ 

4) Aplikovaná etika – je jiţ etika praktická, nebo také etika profesní. Etické 

otázky můţeme najít v kaţdé oblasti, povolání nebo profesním sdruţení. Patří 

sem podnikatelská etika, ţurnalistická, lékařská, právní etika, bioetika, etika 

ţivotního prostředí…. Je důleţité, aby byla zkoumaná ve vzájemném vztahu 

spolu s teorií etiky.  

2.1.1. Cíl etiky 

Elementárním cílem etiky je zkoumání povahy, příčin, důsledků a podob morálky. 

Snaţí se definovat optimální a přiměřené chování. Neznamená to, ţe by dávala nějaké 

vypracované návody, jak se má člověk chovat, spíše se snaţí ukázat cestu a kritéria 

optimálního jednání/chování. Etika se vlastně snaţí nastartovat v jedinci adekvátní způsob 

vyhodnocování situace a hledání optimálního řešení.
7
    

2.2. PODNIKATELSKÁ ETIKA 

„Mravnost a odpovědnost podnikatele vytváří úctu k podnikateli! Tuto úctu si 

podnikatel buduje dlouhá léta, a to jen a jen poctivou prací, mravnými vztahy 

k zaměstnancům a zákazníkům.“ 
8
 

Pojem podnikatelská etika můţe znamenat buď naplňování kaţdodenních závazků 

a povinností v obchodní a podnikatelské činnosti, nebo novou teoretickou disciplínu, která 

chce řešit průnik mezi etikou a ekonomikou. Etika je soubor norem a pravidel, 

                                                 

7
 zdroj: ČANÍK, Petr, Libuše ŘEZBOVÁ a Tomas van ZAVREL. Metody a nástroje podnikatelské etiky. 

2006. str. 16. 

8
 autor výroku: Tomáš Baťa, cit. dle: KRYMLÁKOVÁ, Hana. et al. Etika a odpovědnost organizace. 2009. 
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vyjadřujících názory společnosti na chování lidí z hlediska správnosti a nesprávnosti. Je to 

nauka o mravnosti. Ekonomická činnost se realizuje prostřednictvím vztahů mezi 

ekonomickými subjekty, přičemţ tyto vztahy se řídí právními a morálními normami. 

Morálka, a tím pádem i etika, se dostává do podnikatelské činnosti.
9
 

Při zkoumání problematiky vztahů mezi etikou a ekonomií můţeme narazit na dva 

přístupy – etický a inţenýrský, resp. technický. Etický přístup tvrdí, ţe ekonomie byla vţdy 

spojena s etikou, jiţ Aristoteles spojil základní problémy ekonomie s lidskými cíly. 

V tomto přístupu jsou zkoumány dva problémové okruhy: etický pohled na lidskou 

motivaci (Jak má člověk ţít?) a etický pohled na sociální výhody (Jak dosáhnout dobra pro 

člověka?). Inženýrský přístup se zrodil aţ v průmyslové éře a byl v mnohém rozvíjen 

skutečnými inţenýry. Tento směr odmítá motivační schémata, popírá etické otázky, klade 

důraz na matematické, logické a technické problémy. Ţádný z těchto směrů se však 

nevyvíjel odděleně, vţdy se oba směry kombinovaly. 
10

 

V podnikání je etika především o chování. Lidé, kdyţ mluví o etice v podnikání, 

mluví o chování. V této souvislosti nezáleţí, zda se lidé v podnikání budou chovat eticky či 

nikoliv na jejich vrozené dobrotě,  náboţenském přesvědčení či filozofickém 

pochopení (nebo nedostatku těchto vlastností). Zaměstnanci kaţdý den řeší v práci etická 

dilemata, pokládají si otázky, co je dobré a co špatné, přičemţ jejich hodnoty jsou při 

rozhodování v rozporu.
11

 Příkladem otázek můţe být: Jak máme v produkčním procesu 

zacházet se vzácnými statky? Je potřebné sdělovat plnou pravdu obchodním partnerům? Je 

oprávněné vyuţívat pokrokových technologií v produkčním procesu za vyšší ceny 

produktů? Můţe podnik zanedbat otázku trvanlivosti produktu, aby zvýšil objem a ceny? 

Je morálně oprávněné potlačit koupěschopnost zákazníků? Při hledání odpovědí je důleţité 

vzít v úvahu hospodářskou etiku, protoţe absence morálních hledisek můţe mít negativní 

dopad na rozvoj trţního hospodářství. 
12

 

                                                 

9
 zdroj: PUTNOVÁ, Anna a Pavel SEKNIČKA. Etické řízení ve firmě: nástroje a metody : etický a sociální 

audit. 2007. 
10

 zdroj: SEN, A. On Ethics and Economies, cit. dle: SEKNIČKA, P. et al, Úvod do hospodářské etiky, 2001. 
11

 zdroj: TREVIÑO, Linda Klebe a Katherine A NELSON. Managing business ethics: straight talk about 

how to do it right. 2011. 
12

 zdroj: SEKNIČKA, P. et al, Úvod do hospodářské etiky, 2001. 
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Podnikatelská etika je aktuálním tématem probíraným v kruhu podnikatelů, 

akademických manaţerů, mezinárodních organizací, vlád, neziskových organizací i 

veřejnosti. Společnost věří, ţe kdyţ podnikatelé budou dodrţovat pravidla etičnosti, bude 

to efektivní nástroj k řešení globálních problémů lidstva, jako jsou zhoršující se ţivotní 

prostředí, globální oteplování, chudoba třetího světa, dětská práce apod.
13

 

Etika v podnikání se definuje různě, vychází z obecných morálních norem 

společnosti a reaguje na společenské proměny a kulturní zázemí společnosti.
14

 Jednou 

z mnoha definic je: „Podnikatelská etika se zabývá aplikací etických hodnot do podnikání. 

Je jednou z forem aplikované etiky, která je zaměřena na etická pravidla a principy 

podnikání, moţné morální a etické problémy, které mohou nastat během podnikatelské 

činnosti a specifické poţadavky, které z ní vyplývají.“ 
15

 Podnikatelská etika je tedy etikou 

profesní, aplikovanou a normativní. Protoţe se jedná o aplikovanou etiku, řadíme ji na 

stejnou úroveň jako lékařskou nebo právní etiku. A to i přesto, ţe v těchto oblastech 

pracují „profesionálové“ – tedy lidé s odborným vzděláním a někdy i na základě zvláštního 

souhlasu (např. advokáti) - a proto se ostatním zmiňovaným etikám říká také etika 

profesionální. Podnikatelská etika je také specifická tím, ţe to, zda je dané chování etické 

či neetické, správné či nesprávné, posuzuje sama veřejnost prostřednictvím médií, 

zájmových skupin nebo přímo pomocí osobních hodnot jednotlivců.
16

 

Jak jiţ bylo zmíněno, podnikatelskou etiku řadíme do věd normativních, je 

zaloţena na normativním principu, který by měl být bezčasový a obecně platný. 

Rozlišujeme 4 proudy normativního myšlení: 1) Etika ctnosti staví do popředí schopnost 

k hodnotově orientovanému jednání. Lidské rozhodování a jednání je ovlivněno pravidly- 

ctnostmi, které plynou ze zvyku dodrţovat normy. Jsou zkoumány souvislosti mezi 

ctnostmi, analyzovány ctnosti u jedinců na základě všeobecných znaků (např. střet mezi 

různými hodnotovými systémy) a zvláštních znaků (např. vztahování osobnosti k určité 

situaci nebo jiné osobě). Hlavními představiteli etiky ctnosti jsou Aristoteles a Platón. 

2) Etika povinnosti vychází z bezpodmínečnosti (kategorická povinnost, která by měla být 

                                                 

13
 zdroj: BLÁHA, J. Podnikatelská etika – předpoklad úspěšného rozvoje organizace. 2001. 

14
 zdroj: PUTNOVÁ, Anna a Pavel SEKNIČKA. Etické řízení ve firmě: nástroje a metody : etický a sociální 

audit. 2007. 

15
 zdroj: www.wikipedia.org cit. dle: KRYMLÁKOVÁ, Hana. et al. Etika a odpovědnost organizace. 2009. 

16
 zdroj: ŠRONĚK, Ivan. Etiketa a etika v podnikání. 1995. 
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vţdy splněna) na základě svobody volby. Hlavními představiteli tohoto proudu jsou Cicero 

a Kant. 3) Etika užitku, jejíţ základ spočívá v principu uţitečnosti pro všechny zúčastněné 

v jednání. Důleţité je sledovat důsledky působení toho principu. Např. základem 

hédonistického uţitku je touha po štěstí a slasti. Mezi představitele řadíme Benthama nebo 

Milla. 4) Etika odpovědnosti se věnuje popisu odpovědnosti a následkům jednotlivých 

způsobů jednání. Důleţité je vyjádřit předmět a adresáta odpovědnosti. Tato etika sleduje 

4 elementy – kritérium odpovědnosti, kdo, komu a za co je odpovědný.
17

 

Do podnikatelské etiky spadá mnoho oblastí, které propojují etiku s podnikatelskou 

činností, mezi ty hlavní patří: individuální etika, práva zaměstnanců, ochrana spotřebitelů, 

diskriminace, kodex chování, vyuţívání energie, vyuţívání tajných informací organizace 

při obchodním jednání, výhody poskytované organizací, globální podnikání, odpovědnost 

organizace, odpovědnost zaměstnanců, vztahy s odbory, upozorňování zaměstnanců na 

neetické jednání, počítačová data a ochrana údajů, ochrana ţivotního prostředí, ochrana 

zvířat a výzkum, průmyslová špionáţ, korupce, odměňování manaţerů zejména vrcholové 

úrovně, hladomor a země třetího světa.
18

 V jiné publikaci nalezneme tento výčet problémů 

řešený právě podnikatelskou etikou: slušnost a věrnost zákonu; bezpečnost a kvalita 

výrobků; konflikty zájmů a jejich řešení; uzavírání pracovních smluv; bezpečí a ochrana 

zdraví na pracovišti; potivost v odbytových praktikách; vztahy k dodavatelům; vztahy 

k zákazníkům; stanovení cen a zacházení s vnitřními ekonomickými informacemi; úplatky 

při získávání informací a zakázek; ochrana ţivotního prostředí.
19

 

2.2.1. Vývoj podnikatelské etiky
20

 

V historickém vývoji podnikatelské etiky můţeme najít několik milníků. Vztah 

podniku a společnosti (a tím také etiky) je jiţ od té doby, co je trh trhem. Odpovědností 

podnikání se začal zabývat Adam Smith v roce 1759 a o sto let později charakterizuje 

ekonomii jako morální vědu s etickými kořeny Alfred Marshall. 

                                                 

17
 zdroj: DYTRT, Zdeněk. Etika v podnikatelském prostředí. 2006. 

18
 zdroj: KRYMLÁKOVÁ, Hana. et al. Etika a odpovědnost organizace. 2009. 

19
 zdroj: ČANÍK, Petr, Libuše ŘEZBOVÁ a Tomas van ZAVREL. Metody a nástroje podnikatelské etiky. 

2006. 
20

 zdroj: KRYMLÁKOVÁ, Hana. et al. Etika a odpovědnost organizace. 2009. & PUTNOVÁ, Anna a Pavel 

SEKNIČKA. Etické řízení ve firmě: nástroje a metody : etický a sociální audit. 2007 
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Po druhé světové válce se ekonomové začali zajímat o ekonomické aspekty 

zvýšené produkce a o zvyšování ţivotního standardu. Mělo se jednat o ekonomickou 

výkonnost, která povede ke zlepšení kvality ţivota, ale někteří oponovali, ţe k tomu 

zlepšení je potřeba také sociálních aspektů, jako je vzdělání, míra kriminality, kvalita 

ţivotního prostředí, diskriminace, úloha a práva spotřebitelů apod.  

V roce 1953 byla vydána kniha, ve které autor (Bowen) vystoupil s poţadavkem 

zohlednění sociálních hledisek řízení. Název knihy byl částečně vyuţit pro dnes jiţ běţně 

uţívaný pojem Corporate Social Responsibility. V období 60. -70. letech 20. stol. můţeme 

povaţovat za zrod podnikatelské etiky jako vědní disciplíny. V USA v tomto období 

vznikaly první instituce zabývající se etickými aspekty podnikání, zrodily se zde vědecké 

statě a odborné publikace. Za konkrétní rok vzniku podnikatelské etiky jako vědy se 

povaţuje rok 1974, kdy na univerzitě v Kansasu proběhla první konference a jejímţ 

výsledkem byl sborník příspěvků. Následně vznikla společnost Society for Business Ethics 

a další centra zabývající se podnikatelskou etikou.  

V osmdesátých letech se podnikatelská etika rozvíjela jako interdisciplinární směr, 

řešící vztah etiky a ekonomie. Byla také publikovaná stať A. Sena (mj. laureátem 

Nobelovy ceny za ekonomii 1998), který definoval dva různé postoje k ekonomii – etický 

a inţenýrský (viz. kap. 2.2). Začali se také vydávat odborné časopisy, např. Journal of 

Business Ethics. Byla ustanovena společnost EBEN (European Business Ethics Network) 

sdruţující akademiky a významné představitele komerční sféry. Komerční sféra se o 

rozvoje podnikatelské etiky zasadila také zaloţením Kulatého stolu v Caux roku 1986 a 

vyhlášením Principů podnikání (viz. kap. 2.4).  

V letech devadesátých, které lze označit jako dobu institucionalizace podnikatelské 

etiky se důvěra stakeholders stává jednou z nefinančních aktiv podniku ovlivňující jeho 

ekonomickou výkonnost. V roce 1999 podepsaly státy OECD dokument „Corporate 

Governance“. Jedná se o doporučení pro nadnárodní společnosti v oblasti řízení a správy; 

klade větší důraz na informace o etické, sociální a environmentální politice firem.   

Po roce 2000 se začal hledat nový přístup k podnikatelské etice. Účetní podvody 

velkých amerických i evropských firem byly pro podnikatelskou etiku zklamáním a 

zkouškou. Později se znovu začaly rozvíjet stávající koncepce a hledali se mechanismy 

k zabránění selhání lidského faktoru.  
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Jedním z důvodů, proč podnikatelská etika vznikla, byly skandály týkající se 

nedostatečné ochrany spotřebitele, podvodné machinace, poškozování ţivotního prostředí, 

daňové úniky, zneuţívání informací a mnoho dalších, které vyvolaly negativní reakci 

veřejnosti, a ta poţadovala větší vliv morálky na podnikání. Zájem o etiku v podnikání se 

projevuje na několika úrovních, od ryze teoretické (výzkum) aţ po ryze praktickou, tedy 

v zavádění principů do podnikatelské praxe. Tato věda pronikla i na akademickou půdu, 

např. v ČR se vyučuje na některých VŠ od roku 1992.
21

  

Etika prochází svou vývojovou cestou. Z počátku byla součástí filozofie, avšak 

postupné rozrůstání oblastí témat studia si vyţádalo její vyloučení jako samostatné vědy. 

Taktéţ podnikatelská etika má svou evoluční cestu, od postupného zohledňování klíčových 

skupin - do charakteristicky vypracovaných metod a postupů v současnosti. První fází byla 

teoreticko-filozofická fáze, která problematiku etiky v podnikání podchytila teoreticky. 

Druhou fází pak byla fáze aplikační, která tu první doplňovala a částečně nahrazovala. 

Začal být kladen větší důraz na praktické uplatnění teoretických podkladů. V současné 

době lze v podnikatelské praxi vypozorovat 3 základní paradigmata: podnikatelskou 

etiku, společenskou odpovědnost organizací a vzájemnou kombinaci obou předchozích.
22

 

2.2.2. Reidenbachův a Robinův model morálního rozvoje podniku
23

 

Stejně jako se vyvíjela etika jako vědní disciplína, vyvíjí se také etické chování 

v jednotlivých podnicích. K vyobrazení tohoto vývoje lze pouţít RaR model morálního 

rozvoje podniku. Podniky se na jeho základě rozdělují do pěti skupin, přičemţ kritériem 

rozdělení se stává stupeň jejich morálního rozvoje. Ústřední myšlenkou modelu je 

posouzení podniků podle proporcí jejich zájmu o zisk a podnikatelskou etiku.  

Prvním stupněm modelu je Amorální podnik. Jeho jedinou normou je 

„nenasytnost“, ve firmě nenajdeme etický kodex ani jinou normu, kultura společnosti je 

mimozákonná a řídí se heslem „získej, co můţeš a uteč“. Je zde nerovnováţný zájem o 

etiku a o zisk (mnohonásobně převyšuje zájem o zisk). 2. stupněm je formálně-právní 

podnik. Firma je po právní stránce v pořádku a usiluje o změny, které by zlepšily jeho 

                                                 

21
 zdroj: ŠRONĚK, Ivan. Etiketa a etika v podnikání.1995.  

22
 zdroj: ČANÍK, Petr, Libuše ŘEZBOVÁ a Tomas van ZAVREL. Metody a nástroje podnikatelské etiky. 

2006. 
23

 zdroj: ČANÍK, Petr, Libuše ŘEZBOVÁ a Tomas van ZAVREL. Metody a nástroje podnikatelské etiky. 

2006. 
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ekonomické výsledky, které jsou stále výhradním určovatelem všech hodnocení a odměn. 

Kdybychom v takových společnostech našli etický kodex, byl by to dokument v duchu 

„Nedělej nic, co škodí firmě a buď dobrým občanem firmy“. Společensky odpovědné 

podniky jsou na třetím stupni modelu. Management sice jedná pouze na základě práva, 

chová se však stále pasivně. Narůstá rovnováha mezi ziskem a etikou, podnik se začíná 

zajímat i o jiné stakeholders
24

, neţ vlastní akcionáře. Etický kodex se začíná orientovat 

více ven a zrcadlí zájem o veřejnost. Na předposledním stupni se nachází podniky eticky se 

rodící. Zde jiţ je aktivní zájem o etické výsledky, přestoţe etickému cítění chybí 

organizovanost a dlouhodobé plánování. Etické hodnoty se stávají součástí firemní kultury. 

Etický kodex se stává akčním dokumentem a jeho jednotlivé prvky vyjadřují klíčové 

hodnoty organizace. Posledním – pátý -, stupněm jsou etické podniky. Management má 

rovnováţný zájem o ekonomické a etické výsledky organizace. Firma má dokonale etický 

profil s pozorně vybranými klíčovými hodnotami, který řídí firemní kulturu. Zisk je 

v tomto stupni morálního rozvoje firmy vţdy dosaţen etickými prostředky. Společnost se 

snaţí o maximalizaci uţitku; za předpokladu dodrţení etických norem. Při vytváření zisku 

je zohledňován nejen zájem podniku, ale i práva druhých (zaměstnanců, veřejnosti, 

ţivotního prostředí).  

2.2.3. Efekty etického chování 

Institute of Business Ethics vyjádřil přínosy etického jednání slovy: „To be ethical 

is profitable, but to be ethical because it is profitable is not ethical“.
25

 

Důvodem
26

, proč se vůbec zabýváme podnikatelskou etikou, je vztah mezi touto 

vědou, sdílenými hodnotami, důvěrou a hospodářskou prospěšností, jak je znázorněno na 

následujícím schématu. Tím, ţe zavádíme etické principy do podniku, rozvíjíme důleţité 

hodnoty, mezi které patří např. důvěra, (sniţuje třeba transakční náklady, rozšiřuje 

moţnosti podnikání) a také zvyšuje sociální kapitál našeho podniku. Výsledkem je 

kultivace podnikatelského prostředí (vně i zevnitř) a dodrţování etických principů.  

                                                 

24
 vymezení pojmu viz kap. 2.3.1 

25
 zdroj: Institute of Business Ethics, dostupný na: www.ibe.org.uk, cit. dle KRYMLÁKOVÁ, Hana. et al. 

Etika a odpovědnost organizace. 2009 
26

 zdroj: ČANÍK, Petr, Libuše ŘEZBOVÁ a Tomas van ZAVREL. Metody a nástroje podnikatelské etiky. 

2006. 
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Obrázek 2.1 Schéma – vztah mezi podnikatelskou etikou a dalšími faktory
27

 

Nemůţeme říct, ţe etické chování nic nestojí, nicméně neetické chování stojí 

daleko více a můţe být sankcionováno. Zkrátka – neetické chování se někdy vyplácí a 

naopak etické chování je někdy spojeno se závaţnými podnikovými ztrátami. 

Z dlouhodobého hlediska ale etické chování dává významnou konkurenční výhodu vůči 

podnikům, které se eticky nechovají.  

Efekty z etického chování jsou 1) u samotného subjektu (podniku) 

implementujícího etické jednání a 2) na celkový sytém, ve kterém podnikatelský subjekt 

operuje. Efekty jsou zřejmé na všech úrovních – mikro-, mezo- i makroúrovni. 

Mikroúroveň se zabývá etikou a vztahy jednotlivých osob, tzn. zaměstnanci, 

zaměstnavateli, spotřebiteli, apod. Mezoúroveň etiky se zabývá vztahy větších 

subsystémů, kterými jsou např. podniky, svazy spotřebitelů, profesionální organizace. Na 

rozdíl od systému se neetické chování jednotlivce dotkne nejen jeho samotného (a 

v některých případech pro něj nemá ţádný efekt), ale také části systému. Proto se systému 

vyplatí, aby se subjekt choval eticky, ale jak je tomu v případě jednotlivce? Vyplatí se mu 

vţdy chovat eticky?  

Jeho rozhodování znázorníme pomocí teorie her aneb vězňova dilematu, jehoţ 

základní otázkou je „Jak se mám zachovat na základě předpokladu chování druhé strany“. 

Uváděný příklad je jednoduchý, 2 vězni (spolupachatelé) jsou zavřeni ve dvou 

separovaných celách a bez moţnosti domluvy je kaţdému nabídnuta následující dohoda:  

                                                 

27
 zdroj: Business Ethics: A Manula for Managign a Responsible Business Enterprise in Emerging Market 

Economies. Washington, D.C. U.S. International Trade Administration 2004. cit. dle: ČANÍK, Petr, Libuše 

ŘEZBOVÁ a Tomas van ZAVREL. Metody a nástroje podnikatelské etiky. 2006. 
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Vězňovo dilema 
Vězeň „A“ 

Přizná se Nepřizná se 

Vězeň „B“ 

Přizná se 
2 roky  

pro kaţdého 

10 let pro „A“ 

3 měsíc pro „B“ 

Nepřizná se 
3 měsíce pro „A“ 

10 let pro „B“ 

6 měsíců 

pro kaţdého 
Tabulka 2.1 Grafické zobrazení vězňova dilematu 

28
 

Důleţitým faktorem je zde právě onen předpoklad chování druhé strany, tzn. záleţí 

na tom, jak si spoluhráče pamatujeme z předchozích her. Jak vidíme v tabulce, pro vězně 

(a stejně to platí i v jiných oblastech) je nejvýhodnější kooperace, ať uţ se oba přiznají 

nebo ne, ani jeden z nich nedostane nejhorší trest 10 let. Jak se zachováme, z velké míry 

ovlivňuje opakování hry nebo situace. První hry, zkušenosti jsou vyuţívány k vysílání 

signálů o ochotě kooperovat. Při opakování situace se zachováme právě podle zkušenosti, 

jak se zachoval náš oponent. Lidé se v první chvíli chovají dle „nejprospěšnější sobecké 

strategie“ a v opakovaných hrách podle „Jak ty ke mně, tak já k tobě“.
29

  

Efekty z etického jednání můţeme na tomto příkladě vyobrazit. Etické chování 

nemusí pro nás znamenat zdroj rizik, nákladů a škod, naopak můţe pro podnikatele 

znamenat velkou konkurenční výhodu (viz já se přiznám, on ne). Tato situace motivuje 

druhé k etickému jednání (sníţí si „trest“) = stimuluje se princip kooperativních řešení.  

Pozitivní efekty etického chování na mikroúrovni a mezoúrovni jsou např. 

zlepšení firemní reputace, redukce rizik a nákladů, ochrana před nelegálním a 

sankcionovaným jednáním, posílení konkurenceschopnost, přístup na nové trhy (zákazníci 

odpovědní k ţivotnímu a sociálnímu prostředí) a mnoho dalších. Z celosystémového 

hlediska je např. pozitivní efekt, ţe je o jednoho míň, kdo přispíval k neetickému jednání a 

navíc tento subjekt přispívá ke změně postoje ve společnosti.  

Makroúroveň si všímá etických otázek ekonomického systému jako celku. Patří 

sem hospodářská politika, mezinárodní ekonomické vztahy apod. Efekt etického chování 

v rámci celého systému je vţdy pozitivní, protoţe dochází ke sníţení negativních dopadů a 

zároveň se vytváří předpoklady pro trvalé a produktivní hospodářství. Jedním z příkladů 

jsou externality nebo transakční náklady.  

                                                 

28
 zdroj: vlastní zpracování 

29
 zdroj: Samuelson, Etzioni, cit. dle: ČANÍK, Petr, Libuše ŘEZBOVÁ a Tomas van ZAVREL. Metody a 

nástroje podnikatelské etiky. 2006. 
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 Pozitivním efekty etického jednání na makroúrovni jsou např. v oblastech: snížení 

míry korupce – pomocí vyšší transparentnosti, zefektivňuje se chod státní správy a 

potaţmo celého hospodářství; snížení transakčních nákladů – etické chování podniků 

zvyšuje důvěru ve společnosti; vyšší konkurenceschopnost ČR – zvyšuje se produktivita 

hospodářství; zvýšení přílivu zahraničního kapitálu – zlepšení podnikatelského prostředí, 

reputace ČR v evropském i globálním prostoru, vyšší transparentnost, vyšší produktivita, 

lepší pracovní morálka apod.; zlepšení živ. a soc. prostředí; snížení hosp. kriminality; 

úspora zdrojů, snížení aparátu státních institucí – sníţením zneuţívání pravomocí 

veřejných činitelů a sníţením hosp. kriminality se méně zatěţuje státní sféra; apod.
30

  

Přínosy etického jednání nelze vyčíslit. Z počátku můţou být dokonce negativní 

(vyţadují např. velkou investici), ale z dlouhodobého hlediska se podnikům eticky chovat 

vyplatí, podnikatelská etika garantuje kvalitní, korektní a dlouhodobé podnikatelské vztahy 

a proto celkově vztahy zlepšuje. S tím souvisí také sniţování dodatečných výdajů 

v podniku (např. úroky z prodlení). 
31

 Tím, ţe se vytváří pozitivní mravní klima v podniku, 

získává podnik konkurenční výhody především v marketingu, dochází k úspoře 

informačních nákladů. Navíc mravnost je obecným zájmem celé společnosti. 
32

 

2.3. PRINCIPY A ZÁSADY ETICKÉHO PODNIKÁNÍ 

Vedoucí pracovníci a představitelé byznysu, kteří se scházejí v rámci „Kulatého 

stolu v Caux“ (dále také Kulatý stůl nebo CRT) navrhli dokument Principles for Business, 

ve kterém jsou uvedeny etické principy. Důvodem vytvoření tohoto dokumentu byla 

globalizace, která kladla a klade nároky na manaţery, zejména na respektování odlišných 

kulturních hodnot. Kulatý stůl zaměřil svou pozornost na důleţitost globální odpovědnosti 

podnikání pro sníţení společenských a ekonomických hrozeb světovému míru a stabilitě. 

Základními východisky dokumentu jsou dva etické ideály: kyosei
33

 a lidská 

důstojnost. Autoři Principles for Business konstatují, ţe „Zákony a trţní síly jsou 

nezbytnými, avšak nedostatečnými vůdčími principy pro chování podniku.“ 7 zásad 

                                                 

30
 zdroj: ČANÍK, Petr, Libuše ŘEZBOVÁ a Tomas van ZAVREL. Metody a nástroje podnikat. etiky. 2006. 

31
 zdroj: KRYMLÁKOVÁ, Hana. et al. Etika a odpovědnost organizace. 2009 

32
 zdroj: PUTNOVÁ, Anna a Pavel SEKNIČKA. Etické řízení ve firmě: nástroje a metody : etický a sociální 

audit. 2007 
33

 japonský pojem; přináší poţadavek ţít a pracovat společně pro obecné blaho. Zdroj: PUTNOVÁ, Anna a 

Pavel SEKNIČKA. Etické řízení ve firmě: nástroje a metody : etický a sociální audit. 2007 
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(principů) podnikání uvedených v dokumentu:  1) Odpovědnost podnikání: 

od odpovědnosti vůči akcionářům k odpovědnosti vůči stakeholders. 2) Ekonomický 

a sociální vliv na podnikání: směrem k inovacím, spravedlnosti a světovému společenství. 

3) Podnikatelské chování: od litery zákona ke vzájemné důvěře. 4) Respektování pravidel. 

5) Podpora mezinárodního podnikání. 6) Ochrana ţivotního prostředí. 7) Vystříhání se 

nezákonných operací. 
34

 

Pilířem podnikatelské etiky jsou takové zásady, které vyţadují dodrţování 

základních hodnot, bez nichţ by podnikání jako činnost nebylo uskutečnitelné. Základem 

pro podnikatelskou etiku jsou poctivost a spravedlnost, naopak předem se vylučuje lhaní, 

podvádění, krádeţe, vraţdy, nátlak, fyzické násilí a další nezákonné činnosti.
35

 

2.3.1. Zainteresované skupiny 

Podnik neexistuje v okolí samostatně. Jeho činnost ovlivňuje mnoho lidí. Někteří 

lidé přímo do jeho podnikání zasahují. Těmto lidem/skupinám říkáme stakeholders neboli 

zainteresované skupiny, zájmové skupiny, skupiny participující na podnikání.  

Tyto zainteresované skupiny můţeme dělit několika způsoby: a) na primární 

(vlastníky, investory, zaměstnance, zákazníky, dodavatele a veřejné zájmové skupiny – 

vláda a lokální komunity) a sekundární (lobbisté, konkurence, nátlakové skupiny, 

občanská a obchodní sdruţení); b) stakeholders dle sféry vlivu: zdrojová základna 

(investoři, věřitelé, zaměstnanci, zákazníci), odvětví (Joint Ventures partneři, strategická 

aliance, dodavatelé a odběratelé), sociálně-politické okolí (komunity, regulatorní orgány, 

politické skupiny, stát); c) dle Principles for Business: vnitropodnikoví (zaměstnanci, 

manaţeři, vlastníci), externí spojení s trhem (zákazníci, dodavatelé, konkurence), externí 

nespojení s trhem (různé místní, regionální, národní a nadnárodní instituce). 
36

 

Kaţdá skupina stakeholders má jinou podstatu zájmu vůči podniku, jinou podstatu 

moci a jiné očekávání při jednání s podnikem. 
37

 

                                                 

34
 zdroj: BLÁHA, Jiří a Zdeněk DYTRT. Manažerská etika.2003 

35
 zdroj: ŠRONĚK, Ivan. Etiketa a etika v podnikání. 1995. 

36
 zdroj: KRYMLÁKOVÁ, Hana. et al. Etika a odpovědnost organizace. 2009 

37
 zdroj: PUTNOVÁ, Anna a Pavel SEKNIČKA. Etické řízení ve firmě: nástroje a metody : etický a sociální 

audit. 2007 & BLÁHA, Jiří a Zdeněk DYTRT. Manažerská etika. 2003 
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Zákazníci vyţadují spravedlivou směnu v hodnotě i kvalitě. Jejich moc spočívá 

v moţnosti nákupů u konkurence případně bojkotu podniku. V jednání s nimi je 

zdůrazněna odpovědnost za vysokou kvalitu výrobků a sluţeb, za ochranu zdraví a 

bezpečnosti zákazníků, za respektování důstojnosti zákazníků v marketingu a reklamě.  

Zaměstnanci očekávají stabilní zaměstnání ve společnosti, spravedlivou odměnu 

za práci, zdravé a bezpečné pracovní prostředí. Jejich moc spočívá v kolektivním 

vyjednávání, pracovní činnosti či stávce a publicitě. Podle Kulatého stolu je ve vztahu 

k zaměstnancům důleţitá odpovědnost za poskytnutí práce a odměny, za vytvoření 

pracovních podmínek, za otevřenou a nezkreslenou komunikaci, za jejich motivování aj.  

Vlastníci/investoři poţadují uspokojivou návratnost investic a zvýšení hodnoty 

akcií. Mají hlasovací a volební právo a vedou kontrolu účetnictví a jiných dokladů. Ve 

vztahu k nim je zdůrazněna odpovědnost za vytvoření profesionálního a plně se 

angaţujícího managementu, za ochranu, udrţení a rozvoj kapitálu, za respektování 

poţadavků, návrhů a rozhodnutí vlastníků/investorů.  

Dodavatelé chtějí pravidelně dodávat do podniku a naopak poţadují včasné platby 

za dodávky. Mohou odepřít dodávky nebo dodávat konkurenci. Vztahy podniku 

s dodavateli jsou zaloţeny na vzájemném respektu. Je zdůrazněna odpovědnost za dodrţení 

čestnosti a pravdivosti ve všech aktivitách, za to, ţe obchodní aktivity budou prosty 

nátlaku a zbytečných sporů, za platby dodavatelům za dohodnutých podmínek.   

Konkurence samozřejmě chce ziskovost a větší podíl na trhu. Tlačí na 

technologické inovace a naopak na niţší ceny. Autoři dokumentu Principles for Business 

jsou přesvědčeni, ţe čestné konkurenční prostředí je jedním ze základních předpokladů 

zvyšujícího se bohatství jednotlivých národů. Proto podporují otevřený trh pro obchod a 

investice a poţadují vzájemný respekt konkurentů.  

Společenství, tzn. místní společenství občanů. Poţadují zaměstnání obyvatel, 

zabezpečení ochrany ţivotního prostředí v dané lokalitě a zabezpečení rozvoje lokality. 

Mohou ţádat o vydání/zrušení uděleného povolení, nebo pouţít lobbistický tlak na vládu. 

Je podpořena myšlenka chování firem jako odpovědných občanů. V této souvislosti je 

podtrţen význam podpory zdravotních a vzdělávacích institucí a všech sil, které směřují 

k prosazování udrţitelného rozvoje a k ochraně ţivotního prostředí včetně ochrany 

přírodních zdrojů.  
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2.4. METODY A NÁSTROJE PODNIKATELSKÉ ETIKY 

Metodou rozumíme pracovní postup, který slouţí k zavedení poznatků a principů 

do praxe. Jednoduchost, srozumitelnost a celistvost jsou důleţité faktory pro její 

pouţitelnost. Tradičními metodami etického řízení, které pouţíval jiţ Sokrates nebo 

Platón, jsou dialog a konsensus. Dialog probíhá za určitých předpokladů: obě strany musí 

být racionální, tedy schopné přijímat důvody jednání a musí být schopné svobodné volby, 

tedy jednat záměrně při sledování svých cílů a vizí a brát na sebe za své jednání 

odpovědnost. Kaţdá strana musí usilovat o souhlas druhých a být připravena činit ústupky 

pro dosaţení konsensu. V dialogu musí být kaţdá strana přijímána jako suverénní činitel 

dialogu, tedy jako svobodně jednající. Kaţdá strana musí být schopna dodrţet závazky, 

které vyplývají z dialogu, například smluvní závazky. Dialog by měl být veden o kaţdém 

etickém principu a jeho prosazení by mělo být vázáno na následný konsenzus. 
38

 

Samozřejmě, ne všechny oblasti jdou řešit pomocí dialogu, protoţe ne všude můţe 

být stejná míra participace. Proto je nutné zváţit, jaký přístup manaţerského stylu zvolíme, 

zda autokratický, týmovou přípravu nebo skupinové rozhodování. Mezi metody také řadí 

brainstorming nebo brainwriting. 

Mezi nástroje, které nám pomáhají implementovat podnikatelskou etiku do 

podniku, patří etické kodexy a další interní dokumenty; etický a sociální audit; reporting, 

měření a mezinárodní standardy; organizační struktury na podporu etického programu; 

různé formy společensky odpovědných aktivit; analýza zainteresovaných skupin; 

vzdělávání a trénink etického chování; etický leadership (vedení příkladem); 

whistleblowing (anonymní informační linky). Tyto nástroje můţeme rozdělit do dvou 

skupin – na interní a externí nástroje. 
39

 

2.4.1. Interní nástroje podnikatelské etiky 

Mezi interní nástroje řadíme ty, které má podnik přímo pod kontrolou a jejichţ 

pouţíváním ovlivňuje přímo své etické chování.  

                                                 

38
 zdroj: PUTNOVÁ, Anna a Pavel SEKNIČKA. Etické řízení ve firmě: nástroje a metody : etický a sociální 

audit. 2007 
39

 zdroj: ČANÍK, Petr, Libuše ŘEZBOVÁ a Tomas van ZAVREL. Metody a nástroje podnikat. etiky. 2006. 
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Základním nástrojem je etický kodex a další interní dokumenty. Protoţe cílem 

mé práce je návrh etického kodexu, věnuji se tomuto nástroji samostatně v kapitole 3.1. 

Kromě kodexu mohou ve firmě existovat i další dokumenty, ve kterých společnosti 

deklarují své hodnoty, např. krédo organizace (můţe být součástí kodexu), kodex shody, 

formální prohlášení managementu apod. 
40

 

Etický a sociální audit je dalším interním nástrojem. Postupem času získal své 

místo v etickém řízení, jako další ze zástupců nefinančních auditů. Nefinanční audity se 

vyhodnocují podle podnikových hodnot a měřítek, srovnávají se například s konkurencí, 

jsou určené pro vlastní podnik a obvykle se opakují za 18 aţ 24 měsíců. Naproti tomu 

finanční audity jsou přesně definované právním řádem, postupuje se u kaţdé organizace 

stejně a opakují se kaţdý rok.  

Cílem sociálního auditu (který se ve většině případů propojuje s etickým) je poznat, 

zhodnotit sociální a sociálně-psychologické aspekty fungování hospodářské organizace. 

Snaţí se o popis sociální reality podniku. Zahrnuje 4 základní dimenze: zaměstnaneckou 

politiku, ekonomický rozvoj společnosti, environmentální politiku a dobročinnost.  

Etický audit bývá orientován na systematické hodnocení etického programu 

v organizaci a na prověření etických standardů. Měl by sledovat alespoň jeden z těchto 

cílů: kontrola řízení, transparentnost pro všechny zainteresované skupiny, analýza 

sociálního klimatu podniku.  

Oba audity mohou provádět interní zaměstnanci podniku i externí firma. 
41

 

Při vyhodnocování auditu je třeba zohlednit následující zdroje: poţadavky na audit, 

tj. zkušenost auditora, formální a neformální zjištění, identifikovatelné potřeby, technický, 

časový a finanční poţadavek; předjímání výsledků, výsledek auditu, připomínky 

zúčastněných. 
42

 

                                                 

40
 zdroj: ČANÍK, Petr, Libuše ŘEZBOVÁ a Tomas van ZAVREL. Metody a nástroje podnikat. etiky. 2006. 

41
 zdroj: ČANÍK, Petr, Libuše ŘEZBOVÁ a Tomas van ZAVREL. Metody a nástroje podnikat. etiky. 2006. 

42
 zdroj: KRYMLÁKOVÁ, Hana. et al. Etika a odpovědnost organizace. 2009 
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Pro vyhodnocení auditu, případně jako další nástroj vyhodnocení implementace 

podnikatelské etiky do podniku můţeme pouţít reporting nebo mezinárodní standardy 

z této oblasti (viz kapitola 2.4.3) 

Dalším interním nástrojem podnikatelské etiky jsou zvláštní organizační 

struktury. Jsou zřizovány s cílem pomoci manaţerům, zaměstnancům a dalším osobám 

v jejich kaţdodenním etickém jednání. V budoucnu by tak mohla hlavně ve velkých 

podnicích vzniknout pozice jako etický úřad, etický rada, etický výbor a další. 
43

 

Mezi tyto pozice řadíme také úřad firemního ombudsmana, se kterým se můţeme 

setkat jiţ nyní v některých podnicích. Jeho jakousi alternativou veřejného ochránce práv. 

Jeho cílem je udrţování rovnováhy zájmů všech skupin stakeholders, se zvláštním důrazem 

na vztahy v oblasti zaměstnavatel, zaměstnanec a zákazník. Měl by fungovat nezávisle na 

podnikovém managementu.  

Etický výcvik, trénink a vzdělávání jsou dalším z interních nástrojů. Jejich 

smyslem je systematické prohlubování znalostí a vědomostí pracovníků, tak prověřování 

jejich schopností řešit eticky problematické situace. Podniky mohou vyuţít některý 

z moderního přístupu ke vzdělávání, např. learning by doing (učení praxi, tzn. učení během 

pracovní činnosti, pomocí stáţí na jiných postech apod.) nebo E-learning (metoda zaloţená 

na vyuţití počítačové techniky a internetu), nebo některý z klasického přístupu, např. 

manuál pro zaměstnance, semináře v organizaci, výukové video, hraní rolí apod.  

Manaţeři mohou zafungovat jako etický vzor neboli etický leadership. Jsou tak 

konkrétním příkladem pro jednání a chování a poskytují ostatním pracovníkům motivaci. 

V podnikové praxi by měli prosazovat pozitivní etické hodnoty, jako jsou svoboda 

spravedlnosti, čestnost, racionalita atd. Etickým vzorem byl také Tomáš Baťa nebo Tomáš 

Garrigue Masaryk. 
44

 

Dalším interním nástrojem je whistlebowing – anonymní informační linky. Je to 

moţnost zaměstnanců upozornit na neetické jednání kolegů oprávněné nadřízené případně 

externí instituce. Důleţitým aspektem whistleblowingu je skutečnost, ţe byly vyčerpány 

všechny ostatní moţnosti nápravy.  

                                                 

43
 zdroj: ČANÍK, Petr, Libuše ŘEZBOVÁ a Tomas van ZAVREL. Metody a nástroje podnikat. etiky. 2006. 

44
 zdroj: KRYMLÁKOVÁ, Hana. et al. Etika a odpovědnost organizace. 2009 
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Moţností aktivního prosazování podnikatelské etiky je celá řada, například pomocí 

společensky odpovědných aktivit, které mohou být prováděny různou formou. Můţeme 

je rozdělit do dvou skupin – finanční a nefinanční aktivity. Mezi finanční řadíme např. 

dárcovství, organizování sbírek, sponzoring, udělování cen, půjčky apod. Naopak do 

nefinančních řadíme darování nebo zapůjčení produktů, vybavení a dalšího materiálu, 

moţnost vyuţívání počítačů, softwarů, zajištění dopravy a další.  

Posledním interním nástrojem je analýza zainteresovaných skupin, kterým byla 

věnována pozornost v předchozím textu. 
45

 

2.4.2. Externí nástroje podnikatelské etiky 

Nástroje pouţívané vně podniku, jejichţ pouţíváním můţe podnikatelský subjekt 

ovlivňovat etické prostředí ve společnosti. Do této skupiny nástrojů řadíme protikorupční 

linky a jiné anonymní informační linky státních organizací, coby nástroj externího 

whistleblowingu. Provozovatelem je např. Ministerstvo vnitra ČR, Ministerstvo 

spravedlnosti ČR a další ministerstva. Dále zde patří systém Copy Advice Rady pro 

reklamu, který slouţí pro zatím připravované reklamní kampaně. Ty reklamní spoty, které 

jsou jiţ hotové, posuzuje Rada pro reklamu na základě svého Kodexu. Dalšími externími 

nástroji jsou profesní etické kodexy a antispamové informační centrum.
46

 

2.4.3. Nástroje hodnocení, měření a integrace etiky 

Tyto nástroje někteří autoři řadí mezi interní nástroje, někteří jako doplněk 

k etickému auditu a někteří je vyčleňují úplně. Tyto nástroje jsou podkladem pro analýzu 

podnikových aktivit v oblasti podnikatelské etiky a CSR. Patří zde mnoho nástrojů: Veri 

Social and Accounting, Auditing and Reporting, Investors in People (certifikát IPP), 

nástroje Transparency International (BPCB, TI Six Step Process, SEM), ISO 14000 a 

EMAS, ISO 26000, AA 1000, SA8000, Good Corporation Standard, Podnik Fair Play, 

Corporate Responsibility Index, Standard odpovědná firma, Směrnice OECD pro 

nadnárodní společnosti, GRI nebo G3. 
47

 

                                                 

45
 zdroj: ČANÍK, Petr, Libuše ŘEZBOVÁ a Tomas van ZAVREL. Metody a nástroje podnikat. etiky. 2006. 

46
 zdroj: ČANÍK, Petr, Libuše ŘEZBOVÁ a Tomas van ZAVREL. Metody a nástroje podnikat. etiky. 2006. 

47
 zdroj: KRYMLÁKOVÁ, Hana. et al. Etika a odpovědnost organizace. 2009 
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2.5. ETIKA V RŮZNÝCH ČINNOSTECH FIRMY 

V kaţdém větším podnikatelském subjektu nalezneme několik oddělení 

provádějících mnoho činností. Přestoţe veškeré činnosti by se měly řídit pravidly etiky, 

existují činnosti, které mají ještě své odlišnosti.
48

 

2.5.1. Etika v reklamě  

Reklama je specifický výsledek činnosti firmy, kterým se snaţí „přimět“ zákazníka 

k zájmu a nejlépe také koupi svého produktu či sluţby. Reklama má nejen svou právní 

úpravu, ale musí se řídit také etický pravidly. Ať uţ je reklama v podobě letáčku, 

v novinách, na billboardech, internetová, v rádiu či televizi, dokáţe se dotknout mnoha lidí 

– a nejen zákazníků, také konkurence. Kaţdá reklama musí dodrţet zákon (např. nesmí 

vybízet mladistvé k pití alkoholu), ale na některý druh reklamy se vztahují ještě přísnější 

normy (např. reklama na léky). To, aby reklama byla etická, v České republice kontroluje 

Rada pro reklamu, která vytvořila Kodex reklamy, jehoţ nedodrţování je sankcionováno. 

2.5.2. Etika pracovníků nákupu 

Pracovníci nákupu jsou ve firmě jednou z důleţitých pozic. Mají značnou moc a 

rozsáhlé prostředky, jimiţ disponují, a při jejichţ vyuţívání se střetávají s celou řadou 

problémů, přičemţ 3 hlavní etické problémy, ze kterých se pak odvíjejí další, jsou dary (a 

to nejen hmotné, ale např. proplacení dovolené, placení zábavy…), přednostní zacházení 

s některými dodavateli a naopak nečestné jednání s jinými. Problém, který se zde 

vyskytuje, jsou sympatie příp. antipatie vůči osobám na straně dodavatele, které mohou 

ovlivnit jednání nákupčího.  

2.5.3. Etika prodejní činnosti 

Prodejní činnost přímo vyvolala nutnost souhrnných etických norem, které by ji 

kodifikovaly. Proto byl Mezinárodní obchodní komorou zpracován Mezinárodní kodex 

pravidel etiky v prodejní činnosti. Pravidla se vztahují na všechny formy distribuce zboţí, 

na postupy a techniky marketingu a na poskytování mimořádných výhod v peněţní nebo 

naturální formě. Úkolem kodexu je doplňovat právo v příslušných zemích.  

                                                 

48
 zdroj: ŠRONĚK, Ivan. Etiketa a etika v podnikání.1995. 
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2.5.4. Etika zásilkového obchodu 

Zásilkový obchod je významnou a váţenou obchodní činností dosahující značného 

obratu. Dobrou pověst zasilatelským obchodům vytvořily zejména staré renomované 

firmy, usilující o udrţení vysoké etické úrovně. Některé firmy začaly vyuţívat prodeje na 

dálku a začaly se chovat neeticky: prodávaly jiné, méně kvalitní nebo technicky 

nevyhovující zboţí, za ceny, které neodpovídali prodávanému zboţí, nevyřizovali 

reklamace apod. Vzniklo proto sdruţení zásilkového obchodu, jeţ má dohlíţet na 

uplatňování etických norem. Vytvořilo také Etický kodex zásilkového obchodu.  

 

Mezi další specifické činnosti, ve kterých vznikla zvláštní odvětví podnikatelské 

etiky, jsou bankovnictví, burzovní obchody, sponzorství, auditorská činnost a 

pojišťovnictví. 
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3. Etický kodex, zasilatelský obchod – teoretické vymezení 

3.1. ETICKÝ KODEX 

Etický kodex je jeden z nejdůleţitějších a neběţněji pouţívaných nástrojů 

podnikatelské etiky. Řadíme ho do tzv. aplikované etiky. Je to psaný dokument, který 

vyslovuje nároky na etické jednání konkrétní formou. Etický kodex se nepouţívá pouze 

v podnikání, ale ve všech oblastech společenského ţivota. Za první etický kodex se 

povaţuje tzv. Hippokratova přísaha zformulovaná před 2 a půl tisíci lety. Dnes se také 

setkáváme s etickými kodexy, které se vztahují k realizaci určitých činností a k nositelům 

těchto činností.  

V ekonomickém ţivotě můţeme etické kodexy rozdělit do skupin podle subjektů, 

u kterých se vyskytují: a) kodexy pro činnost profesních asociací (tzv. profesní kodexy), 

b) kodexy pro činnost hospodářských sdruţení vykonávajících určité hospodářské činnosti, 

c) kodexy jednotlivých organizací (firemní kodexy).
49

 

Etické kodexy dále můţeme dělit na: deklaraci hodnot – coţ je vyjádření hodnot, 

kterými se firma ve své podnikatelské činnosti řídí, např. přihlášení se k zájmu o kvalitu 

produkovaného zboţí; firemní krédo – stanovuje etickou odpovědnost vůči 

zainteresovaným, skládá se z několika odstavců formulujících etická stanoviska firmy; 

etické kodexy, které jsou v porovnání s předchozími komplexnější a celistvější. 
50

 

3.1.1. Funkce, obsah a modely tvorby kodexů 

Kodex etiky podnikatelských subjektů musí splňovat určité funkce, mezi ty obecné 

patří: etický kodex musí být doktrínou (zmocňujícím dokumentem); musí to být nástroj 

k odstranění neetického chování; musí podporovat podnikové kultury a socializační proces; 

musí slouţit k hodnocení vlastní činnosti zaměstnancům a veřejnosti.  

Etický kodex je rozsáhlý dokument, který má svou doporučenou strukturu a měl by 

obsahovat preambuli, vztahy se zákazníky, vztahy k akcionářům a ostatním investorům, 

vztahy k zaměstnancům, vztahy k dodavatelům, vztahy ke konkurenci, vztahy k vládě a 
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 zdroj: BLÁHA, Jiří a Zdeněk DYTRT. Manažerská etika. 2003. 

50
 zdroj: SEKNIČKA, P. et al, Úvod do hospodářské etiky, 2001. 
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místním orgánům. Samozřejmě, ţe etické kodexy jednotlivých firem se liší, avšak kaţdý 

kodex by měl obsahovat typické okruhy, jakými jsou: respektování práva, čestnost a fér 

konkurence, bezpečnost a kvalita produkce, konflikty zájmů, jednoznačné odmítnutí 

diskriminace, vztahy s dodavateli, oceňování účetnictví, uzavírání smluv, zneuţívání a 

vyuţívání informací v obchodním styku, korupce, sociální odpovědnost, ochrana ţivotního 

prostředí, informace o majetku. 
51

 Součástí by také měla být sankce za nedodrţování 

kodexu, protoţe kodex nemá právní závaznost, porušení nelze trestat pomocí státních 

orgánů příp. soudů, avšak jejich nedodrţování musí být potrestáno.   

Při zpracovávání etického kodexu se uplatňují dva základní modely tvorby: model 

americký – etický kodex si vytváří sami vlastníci nebo manaţeři podniku a model 

skandinávský – zde se uplatňuje vysoká míra participace, tzn., ţe do tvorby kodexu 

zasahuje co největší počet zaměstnanců. 
52

 

3.1.2. Výhody a nevýhody etických kodexů  

Mezi výhody etického kodexu patří: eliminace neţádoucích praktik, zlepšování 

reputace firmy na veřejnosti i u zákazníků, objasňuje politiku firmy v morálně 

problematických otázkách, definuje akceptovatelné a neakceptovatelné jednání (korupce, 

úplatky…), pozitivně motivuje zaměstnance, zabraňuje nadřízeným zneuţívat svého 

postavení vůči ostatním zaměstnancům, podnik jeho prostřednictvím dává najevo hodnoty, 

v rámci nichţ se snaţí fungovat.  

Samozřejmě, kde jsou výhody, existují i nevýhody. Mnoho lidí se ptá, nakolik 

uţitečný je etický kodex u malých podniků a drobných podnikatelů s pevnou firemní 

kulturou fungující převáţně na základě neformálních vztahů. Rizikem u etického kodexu 

je, ţe pokud nebude brán jako akční nástroj etického programu, stávají se z něj pouze slova 

napsaná  na papíře, kterým nikdo nevěnuje pozornost. Pokud je dokument zpracován příliš 

obecně, nepostihuje etické problémy, kterými se musí organizace zabývat. Naopak příliš 

detailně zpracovaný etický kodex s sebou nese riziko ztráty utilitárního charakteru. 
53

 

 

                                                 

51
 zdroj: PUTNOVÁ, Anna a Pavel SEKNIČKA. Etické řízení ve firmě: nástroje a metody : etický a sociální 

audit. 2007. 
52

 zdroj: ČANÍK, Petr, Libuše ŘEZBOVÁ a Tomas van ZAVREL. Metody a nástroje podnikat. etiky. 2006. 
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 zdroj: ČANÍK, Petr, Libuše ŘEZBOVÁ a Tomas van ZAVREL. Metody a nástroje podnikat. etiky. 2006. 
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Mnoho kodexů je v praxi nepouţitelných, protoţe trpí krizí identity – není z nich 

patrné, pro koho jsou nebo k čemu slouţí. Jedním z důvodů můţe být, ţe byly psány bez 

vědomí svých pozdějších čtenářů (tzn. managementu společnosti). Při přípravě formátu 

etického kodexu je třeba zváţit: účel a cílovou skupinu, srozumitelnost (vhodně zvolený 

jazyk), relevanci (obsahuje pouze relevantní problémy týkající se společnosti), zapojení 

vedení (kodex se týká všech osob v organizaci, včetně vedení), uţité principy.
54

 

3.1.3.  Proces implementace etického kodexu 

Aby se etický kodex stal akčním dokumentem a začal být pouţíván ve 

vnitropodnikové praxi, je důleţitý jeho proces operacionalizace. Ten má určitou 

systémovou uspořádanost a časovou posloupnost, proto je dobré uspořádat do několika 

kroků: 1) podpora a schválení kodexu statutárními orgány; 2) zapojení – kodex etiky musí 

být implementován mezi závazné vnitropodnikové dokumenty; 3) uvedení do praxe 

(oběhu) – kodex by měl mít srozumitelnou podobu a měl by ho obdrţet kaţdý 

zaměstnanec; 4) osobní odezva (reakce) – nutnost poskytnutí moţnosti zpětné vazby všem 

zainteresovaným osobám; 5) ujištění – všichni zaměstnanci musí být ujištěni o tom, ţe 

kodex bude dodrţován všemi bez ohledu na mocenské postavení v organizaci; 6) kontrakty 

(smlouvy) – smlouvy by měly obsahovat doloţku o kodexu, zejména ty, kdy je kodex 

moţné vyuţít; 7) vynutitelnost – zaměstnanci musí být uvědomeni o případné sankci za 

porušení kodexu; 8) pravidelná kontrola – na základě zkušeností je třeba kodex 

aktualizovat a novelizovat; 9) školení a výcvik – provádí se pravidelně podle míry 

odpovědnosti jednotlivých zaměstnanců; 10) překlad – platí pro organizace se 

zahraničními filiálkami, pro které by měl být proveden kvalitní překlad kodexu; 

11) distribuce – kodex by měl být přístupný také stakeholderům vně firmy; 12) každoroční 

zpráva – ve výroční zprávě je třeba věnovat stručnou pozornost i vyuţití etického kodexu 

v praxi organizace. 
55

 

Praktický příklad etického kodexu přikládám v příloze č. 1. 

 

                                                 

54
 zdroj: INSTITUTE OF BUSINESS ETHICS. Format of Code of Ethics. Dostupný na: 

http://www.ibe.org.uk/index.asp?upid=60&msid=11, online 4.1.2012. 
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 zdroj: PUTNOVÁ, Anna a Pavel SEKNIČKA. Etické řízení ve firmě: nástroje a metody : etický a sociální 

audit. 2007. 
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3.2. ZASILATELSKÝ OBCHOD 

Co to vlastně je zasilatelský obchod a proč je mu v dnešní době přikládán velký 

význam? Zasílatelský obchod můţeme popsat jako společnost, která část, případně 

veškerou svou obchodní činnost, provádí na dálku. Nabídku svých produktů má 

vyobrazenou v hmotném, papírovém katalogu nebo v elektronické podobě na svých 

webových stránkách. Zákazník, který se rozhodně nějaký výrobek či sluţbu zakoupit, si jej 

objedná a pak se rozhodne, zda si zboţí vyzvedne v místě osobního odběru nebo mu ho 

zasílatelská společnost zašle domů. Zákazník má v některých případech i na výběr 

přepravní společnost, nemusí vyuţít pouze sluţeb České pošty, ale např. firmy PPL, DPD, 

VKurýr apod., které se liší cenou přepravy a dobou doručení.  

Důvodem, proč je zasílatelský obchod čím dál tím více oblíbený je prostý – 

rozmach informačních technologií a internetu. Počítače se dostávají do domácnosti, v roce 

2010 vlastnilo alespoň jeden počítač 59% domácností, jak můţeme vidět v následujícím 

grafu. Důsledek toho rozmachu je také rozmach e-shopů (v roce 2011 bylo v ČR 21 000 

obchodů
56

).  

 
Obrázek 3.1 Vyuţití počítačů a internetu v domácnostech 

57
 

Dávno pryč jsou doby, kdy jsme „na dálku“ mohli zakoupit pouze oblečení a to si 

ještě vybrat z katalogu. Rozrostla se šíře sortimentu - dnes můţeme na dálku zakoupit 

oblečení, sportovní potřeby, elektroniku, drogerii, kytice, šperky, nábytek, dekorace, 

hračky, knihy, erotické zboţí, příslušenství k automobilům, nejrůznější sluţby, objednat 

                                                 

56
 zdroj dat: http://www.ceskatelevize.cz/ct24/ekonomika/100231-trendy-internetoveho-nakupovani-

kolektivni-slevy-exkluzivita-i-kreativita/, online 3.3.2012; a výsledky výzkumu Stav E-commerce v ČR 

v roce 2012. 
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 zdroj: Český statistický úřad, dostupný na: http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/kolik_domacnosti_v_cr_ 

ma_pocitac_a_internet, online 25.1.2012 



30 

 

jídlo, pití… V letošním roce spustilo svůj e-shop Tesco, které jako první vstupuje na nový 

trh mezi zasílatelskými společnostmi – dálkový prodej potravin. I kdyţ se rozšířila nabídka 

produktů, oblečení je stále nejnabízenější komoditou, jak to vyplývá z výsledků průzkumu 

„Stav e-commerce v ČR v roce 2012“, zpracované do následujícího grafu: 

 

Obrázek 3.2 Druh nabízeného sortimentu v e-schopech v procentuálním vyjádření 
58

 

Ze stejného průzkumu také vyplývá, ţe o oblečení je na internetu mezi spotřebiteli 

největší zájem, na druhém místě je elektronika a na třetí pozici knihy.  

Lidé daleko více při kupování zboţí vyuţívají internet (ve 2. čtvrtletí roku 2011 

nakoupilo přes internet 2,5 mil. lidí v ČR, coţ je asi 30% obyvatel ve věku 16-74 let 
59

) – 

výhody jsou zřejmé: výrazná úspora času stráveného nákupem, zákazník nemusí být 

fyzicky přítomen v obchodě, není pro něj důleţitý čas a místo nákupu nebo otevírací doba 

obchodu – objednávka se uloţí. Na internetu můţeme porovnat nabídku více firem, 

porovnat parametry vícero zboţí, získat reference od ostatních kupujících (přestoţe ty 

nemusí být vţdy relevantní) a vţdy máme aktuální informace. Dalším přínosem jsou ve 

většině případů lepší cenové nabídky neţ v kamenných obchodech.  

Mezi rizika takového nakupování ale patří nemoţnost si zboţí vyzkoušet, 

prohlédnout a celkově nehmotný charakter procesu (zboţí můţe někdo objednat mým 

jménem, kontaktní informace se mohou dostat do nepovolaných rukou). S tím souvisí 

                                                 

58
 zdroj: vlastní zpracování na základě dat získaných z výsledků průzkumu „Stav e-commerce v ČR v roce 

2012“, dostupných na: http://www.m-journal.cz/cs/aktuality/infografika:-stav-e-commerce-v-ceske-

republice-v-roce-2012__s288x9004.html, online 1.3.2012 
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 zdroj dat: Eurostat, cit. dle http://www.czso.cz/csu/2012edicniplan.nsf/t/9C0046663F/$File/1804120216 

_17.pdf, online 3.3.2012 
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riziko „naletění“ podvodným firmám a také riziko poškození zboţí při dopravě (tato rizika 

se dají sníţit placením zboţí aţ po převzetí). Dalším negativem je skutečnost, ţe veškeré 

údaje jsou dále zpracovávané pro marketingové účely. 
60

 

Výhody a rizika nalezneme samozřejmě i na straně prodávajícího, tedy firmy. 

Elektronický obchod umoţňuje obchodníkům přímý přístup k milionům potenciálních 

zákazníků po celém světě, k informacím dodavatelů a zajištění nepřetrţité odezvy na 

objednávky zákazníků; nabízí prostředí pro interaktivní komunikaci neomezenou časem a 

místem; operativnost; moţnost rozšíření nabídky a poptávky po zboţí a sluţbách; 

zjednodušení partnerských vztahů (stejné standardy pro různé partnery), urychlení celého 

procesu obchodní transakce; zefektivňování procesů pořizování vstupů, moţnost vyuţívání 

nových technologií.  

Na druhé straně ale musíme také přihlédnout k moţným rizikům, kterým můţe být 

nedostatečné seznámení se s principem této formy prodeje; nedostatečné zabezpečení 

elektronických obchodních transakcí, které by umoţnilo přístup do podnikových sítí 

neoprávněné osobě a mohlo tak dojít ke zneuţití dat, případně by se mohl internetový 

obchod stát útokem např. hackera a vzniká tak i riziko falešných objednávek; výpadek 

systému, který znamená také výpadek trţeb. 

3.3. ASOCIACE PRO ELEKTRONICKOU KOMERCI 

Asociace pro elektronickou komerci působí v ČR od roku 1998, v současnosti 

sdruţuje 270 firem, podnikatelů a odborníků v elektronickém obchodu a náplní její 

činnosti je podpora rozvoje elektronického obchodu v České republice. Mezi členy APEKu 

patří největší české internetové obchody, přední softwarové společnosti a finanční 

instituce, stejně tak jako menší firmy. Jejím členem se můţe stát kterákoli firma, která 

splní podmínky pro přijetí.
61

 APEK mj. uděluje dva certifikáty: APEK Certifikovaný 

obchod a APEK Certifikát kvality.  

APEK Certifikovaný obchod je osvědčení udělované od roku 1999 (dříve pod 

názvem „Nákup bez obav“). Certifikace je proces hodnocení internetového obchodu podle 
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 zdroj: STEINOVÁ, Martina, Miluše HLUCHNÍKOVÁ a Michal PŘÁDKA. E-Marketing 

II.: Marketingová komunikace na internetu, elektronické obchodování. 2003. Str. 58 a násl. 
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 zdroj: http://www.apek.cz/8459/sekce/o-asociaci/, online 1.3.2012 
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Certifikačních pravidel, jehoţ úspěšným završením je vydání certifikátu. Stvrzuje, ţe 

certifikovaný obchod dodrţuje základní pravidla bezpečného a bezproblémového nákupu, 

zejména úplné a pravdivé informování o provozovateli, procesu nákupu, vyřízení 

objednávky a reklamací a bezproblémovou komunikaci se zákazníkem. Certifikační 

pravidla stanovuje Asociace jako tuzemská autorita v oblasti elektronického obchodu. 

Značka APEK Certifikovaný obchod je navíc od roku 2003 zařazena do programu Česká 

kvalita, proto organizace, které jsou drţiteli certifikátu APEK, mají právo uţívat i značku 

Česká kvalita.
62

  

APEK Certifikát kvality je ještě vyšší stupeň certifikace (také se dříve označoval 

jako certifikace II. stupně). Proces certifikace můţe podstoupit kaţdý nositel značky APEK 

- Certifikovaný obchod. E-shop je v několika kolech testován pomocí metody "Mystery-

shopping". Hlavním cílem této certifikace je pomoci zákazníkovi rozpoznat obchody 

disponující velkou kvalitou sluţeb. Zároveň tento test pomáhá obchodníkovi identifikovat 

oblasti pro moţná zlepšení nabízených sluţeb. Certifikát v současné době vlastní 17 firem, 

jednou z nich je Tescoma s.r.o.
63

 

APEK také vytvořila Kodex terminologie lhůt dodání - obchodníci dodrţující tento 

kodex informují o skladové dostupnosti zboţí pravdivě a jednoznačně, motto kodexu je 

„Skladem je opravdu skladem“. 

     

Obrázek 3.3, 3.4 a 3.5 Loga pro drţitele certifikátů APEKu 
64
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 Zdroj: http://www.apek.cz/8482/sekce/apek---certifikovany-obchod/, online 1.3.2012 
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 zdroj: http://www.apek.cz/8483/2044/clanek/o-certifikaci-apek-certifikat-kvality/, online 1.3.2012 
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 zdroj: www.apek.cz, online 1.3.2012 
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3.4. METODOLOGIE 

V této kapitole jsou teoreticky vymezené metody, které jsou vyuţity při zpracování 

praktické části práce. Analýza etického prostředí společnosti se zakládá především na 

analýze dokumentů.  

Při analýze dokumentů se jedná o studium a rozbor dat a informací, které byly 

shromáţděny někým jiným. Zkoumané dokumenty mohou mít formu:  

- osobní povahy (ţivotopisy, paměti, diáře, fotografie…) 

- úřední dokumenty (statistiky, zprávy, zápisy a rozhodnutí orgánů) 

- materiály masové komunikace (noviny, časopisy, apod.)
65

 

Analýza dokumentů bude doplněna o rozhovory, pomocí nichţ budou také 

konzultovány návrhy etického kodexu. Rozhovor je nejčastější a nejběţnější metodou 

sběru informací. Při osobním dotazování jde především o interakci mezi tazatelem a 

dotazovaným, přičemţ v průběhu této interakce se tazatel snaţí získat od respondenta 

informace, které potřebuje.  

Rozhovor je ucelenou sestavou ústního jednání mezi výzkumníkem a 

respondentem. Informace jsou získávány pomocí otázek směřující k zjištění skutečností, 

vztahujících se ke zkoumanému problému. Při rozhovoru mají oba aktéři rovnocennou 

úlohu.  

Na otázky rozhovoru jsou kladené určité poţadavky, např. obsahová a jazyková 

srozumitelnost, otázky musí být přiměřeně dlouhé, věcné, jednoznačné. Tazatel se musí 

vyhnout odklonění od tématu rozhovoru. Poţadavky jsou také kladeny na atmosféru, ve 

které rozhovor probíhá.  

Rozhovor můţeme dělit – podle počtu aktérů a podle stupně formalizace. 

V případě, ţe dotazovaný je pouze jeden, jedná se o individuální rozhovor, v případě 

skupiny respondentů se jedná o rozhovor skupinový. Skupinový rozhovor bývá málo 

standardizován, většinou probíhá formou diskuse.  
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 zdroj: URBAN, Lukáš. Sociologie trochu jinak. 2011. 
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Podle stupně formalizace se rozhovory člení na standardizovaný, 

nestandardizovaný nebo polo standardizovaný. Standardizované rozhovory jsou předem 

pečlivě připravené, mají předem formulované otázky, stejně jako jejich pořadí. Jedná se o 

ústní prototyp dotazníku. Výsledky jsou dobře srovnatelné. 

Naopak u nestandardizovaného rozhovoru je předem dané jediné – záměr 

výzkumu. Otázky, jejich formulace a pořadí se mění podle situace. To ovšem znesnadňuje 

srovnávání výsledků, ale umoţňuje zaznamenání i širších souvislostí zkoumaných jevů.  

Mezi těmito „extrémy“ se nachází střed v podobě polostandardizovaného 

rozhovoru. Můţeme říci, ţe slučuje výhody obou protipólů. Část rozhovoru je 

strukturovaná a část se variabilně mění. Při tomto typu rozhovoru můţe tazatel klást 

doplňující otázky, reagovat na odpovědi respondenta. 
66

 

                                                 

66
 zdroj: URBAN, Lukáš. Sociologie trochu jinak. 2011. 
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4. Praktická část  - společnost PC, a.s. 

V této části diplomové práce popíšu firmu PC, a.s., provedu analýzu jejího etického 

prostředí a vytvořím pro ni návrh etického kodexu. Tento podnik jsem si vybrala proto, ţe 

s ním jiţ nějakou dobu spolupracuji a jsem ráda, ţe mohu být součástí jeho vývoje. 

Organizace se v posledních letech mění vnitřně i navenek, chce vyjít co nejvíce vstříc 

svým zákazníkům, proto inovovala svůj e-shop, otevřela novou pobočku, rozšířila 

sortiment a uvaţuje o vstupu na zahraniční trh. Vnitřně se společnost reorganizovala a nyní 

probíhá aktualizace vnitřních předpisů – směrnic, pracovního řádu, jehoţ součástí má být 

etický kodex. Firma dále usiluje o zisk certifikátu APEK Certifikovaný obchod.  

4.1. VYMEZENÍ ORGANIZACE 

Společnost PC, a.s. existuje na českém trhu od roku 1993. Její podnikatelskou 

činností je prodej počítačů (PC sestav, notebooků, netbooků i kapesních počítačů - laptopů) 

a jejich veškerého hardwarového i softwarového příslušenství, v nabídce nalezneme mj. 

myši, klávesnice, flash disky, paměťové karty, tiskárny, tonery, cartridge, refilly, monitory, 

základní desky, grafické i zvukové karty, zvukové systémy, interní a externí hard disky, 

dvd-romy a čtečky paměťových karet, zdroje, chladiče, softwary nejrůznějších programů.  

Společnost svou činnost provozuje ve 3 kamenných prodejnách a prostřednictvím 

zasilatelského obchodu provozovaného jako e-shopu. Internetový obchod převyšuje 

v počtu zakázek i v trţbách součet všech 3 prodejen a bez něj by dnes společnost nebyla 

konkurenceschopná. Firma PC, a.s. se pravidelně umisťuje na předních příčkách ankety 

Obchodník roku v kategorii Internetový obchod a anketě Shop roku. 

Zmíněné 3 kamenné prodejny se nachází ve 3 různých českých městech a jejich 

součástí jsou i odběrní místa. Dále společnost vlastní centrální budovu, ve které se nachází 

hlavní sklad, odběrní místo a administrativně-technické zázemí (kanceláře vedení 

společnosti, oddělení administrativa a callcentrum, oddělení informačních technologií, 

oddělení marketing a obchod).  

Mezi dodavatele společnosti patří významné firmy v oblasti elektroniky, např. 

ABC data, A Data, AT Computer, Acer, Asus, Apple, Canon, Dell, Epson, Intel, HP, 

Konica Minolta, Lenovo, LG, Prestigo, Samsung, Sony, Toshiba, Xerox… Odběrateli 

podniku jsou její zákazníci – koneční spotřebitelé, kterými mohou být FO i PO.  
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4.2. HISTORIE SPOLEČNOSTI 

 1993 Zaloţení společnosti v právní formě společnost s ručením omezeným. Firma 

má pouze jednu pobočku, ve které se nachází celé její zázemí – prodejna, sklad i 

kanceláře. Sortiment je omezen na PC sestavy a monitory.  

 1996 Stěhování pobočky do větších prodejních a skladovacích prostor a také 

rozšíření sortimentu – více značek stávajícího sortimentu i nový sortiment.  

 2001 Napojení celé firmy na jednotný IS. Průnik na nové trhy – otevření nové 

pobočky v dalším městě. 

 2002 Zakoupení nových prostor - vytvoření hlavního skladu a administrativně-

technického zázemí firmy. Původní pobočka se přestěhovala do nových prostor, 

vznikla tak větší prodejna s větším skladem bez kanceláří, které se přestěhovaly 

do nové budovy. Proběhla změna zásobování, na pobočkách se sníţilo mnoţství 

zboţí a probíhá zásobování z hlavního skladu.  

 2003 Změna právní formy společnosti na akciovou společnost. Otevření 

internetového obchodu, vytvoření oddělení callcentra a oddělení expedice jako 

součást hlavního skladu a zahájení zasílaní zboţí zákazníkům na dobírku.  

 2005 Začátek spolupráce s kurýrní firmou a tak rozšíření nabídky zaslání zboţí 

zákazníkům. Otevření odběrních míst v obou současných pobočkách a urychlení 

odbavování objednávek zákazníků.  

 2007 Inovace webových stránek a internetového obchodu. Otevření odběrního 

místa v budově hlavního skladu. Začátek spolupráce s dalšími kurýrními 

společnostmi.  

 2010 Reorganizace organizační struktury, vznik marketingového oddělení 

(spojeno s obchodním oddělením). Spojení administrativního oddělení a 

callcentra.  

 2011 Otevření třetí pobočky a odběrního místa. Inovace internetového obchodu.  
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4.2.1. Ekonomický vývoj společnosti v posledních letech 

Vývoj společnosti vyobrazím pomocí dvou ukazatelů – hospodářský výsledek a 

trţby.  Sledovaná data jsou od roku 2008. Trţby společnosti za sledované období rostou, 

ale její hospodářský výsledek klesá a v loňském roce firma skončila dokonce ve ztrátě. 

Důvodem je krize v roce 2009 a investice v následujících letech. V roce 2011 provedla 

společnost 2 velké investice, které významným způsobem ovlivnily její hospodářský 

výsledek. Vývoj můţeme zobrazit v tabulce: 

Rok Výsledek hospodaření Trţby 

2008 9,8 mil. Kč 791 mil. Kč 

2009 3,2 mil. Kč 830 mil. Kč 

2010 1,7 mil. Kč 936 mil. Kč 

2011 -2,5 mil. Kč 1 025 mil. Kč 

Tabulka 4.1 Vývoj společnosti v mil. Kč v období 2008-2011
67

 

Firma chce být více konkurenceschopná velkým společnostem, a proto se snaţí o 

zkvalitňování sluţeb pro zákazníky. Důraz klade na internetový obchod, přičemţ důvod 

tohoto rozhodnutí můţeme zobrazit číselně.  

Výkazy společnosti dělí e-shop do dvou skupin: e-shop expedice a e-shop osobní 

odběr. Dohromady činily trţby z internetového obchodu v roce 2011 v průměru 

65% celkových trţeb firmy, zbylých 35% pak trţby z kamenných prodejen. V roce 2010 

byla tato čísla 62% x 38% ve prospěch internetového obchodu a celkové trţby společnosti 

byly v tomto roce o 89 mil. Kč niţší.
68

 Vývoj trţeb v reálných číslech můţeme vidět 

v následujícím grafu: 

                                                 

67
 zdroj: vlastní zpracování na základě výkazů dostupných v obchodním rejstříku na www.justice.cz 

68
 zdroj dat: interní výkazy společnosti PC, a.s. 
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Obrázek 4.1 Graf vývoje trţeb v roce 2011
69

 

Pozitivní trend můţeme doloţit i jiným ukazatelem a to počtem zakázek 

vytvořených přes e-shop ve dvou srovnatelných obdobích. Data jsou z prosince z let 2010 

a 2011 a jsou uspořádány do následující tabulky:  

počet zakázek prosinec 10 prosinec 11 rozdíl abs. rozdíl % 

expedice 7 515 8 436 921 11% 

osobní odběr 12 868 15 678 2 810 18% 

Tabulka 4.2 Srovnání počtu zakázek vytvořených v internetovém obchodě
70

 

Nárůst byl zaznamenán jak u zakázek expedovaných a doručených k zákazníkovi 

některou z kurýrních firem, tak u zakázek vyzvednutých v odběrním místě. Důvod, proč je 

zakázek s osobním odběrem bezmála o polovinu více, je ten, ţe zákazníci si nechávají 

zasílat zboţí draţší (aby se jim vyplatilo zaplatit doručení, případně měli doručení zdarma) 

a naopak na osobním odběru jsou většinou zakázky menší. V peněţním vyjádření není 

tento rozdíl tak velký.  

Pokud bychom chtěli vyjádřit nárůst zakázek vytvořených přes e-shop v prosinci 

2011, proti stejnému měsíci v roce 2010 v trţbách, byl by tento rozdíl 9 mil. Kč.  

                                                 

69
 zdroj: vlastní zpracování na základě dat poskytnutých společností PC, a.s.  

70
 zdroj: vlastní zpracování na základě dat poskytnutých společností PC, a.s. 
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4.3. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA SPOLEČNOSTI 

Firma PC je akciovou společností a jako taková má povinný orgán představenstvo, 

které tvoří uţší vedení společnosti. Představenstvo je sloţeno z předsedy představenstva a 

2 členů.  

Organizační strukturu má společnost liniovou. V čele stojí ředitel, který je zároveň 

předsedou představenstva. Pod sebou má svého zástupce (člen představenstva), asistentku 

a 7 vedoucích oddělení / poboček. Společnost zaměstnává i pracovníky na dohodu o 

provedení práce nebo o pracovní činnosti a to na pokrytí nedostatku zaměstnanců v době 

dovolených v letních měsících a v hlavní sezóně na konci roku ve všech svých skladech 

(hlavním a na pobočkách). Organizační strukturu v grafické podobě zobrazuje následující 

obrázek:  

 

Obrázek 4.2 Organizační struktura společnosti PC, a.s.
71

 

Na obrázku můţeme vidět, ţe ve firmě jsou 4 oddělení a 3 pobočky. Celkem 

společnost zaměstnává 170 zaměstnanců na hlavní pracovní poměr. Funkčně můţeme 

firmu rozdělit následovně:  

                                                 

71
 zdroj: vlastní zpracování na základě dat poskytnutých společností PS, a.s.  
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Funkce Počet 

 

Funkce Počet 

Administrátor IT 4 Prodavač – osobní odběr 15 

Asistentka 13 Ředitel 1 

Expedient 7 Řidič – zásobovač  4 

Fotograf 2 Skladník 35 

Marketingový specialista 5 Správce IT 5 

Obchodník  12 Technik 24 

Pracovník callcentra 9 Vedoucí 7 

Prodavač 26 Zástupce ředitele 1 

Tabulka 4.3 Funkční rozdělení společnosti PC, a.s.
72

 

Firma také vyuţívá na některé činnosti outsourcingové společnosti, a to na úklid 

všech prostor a účetnictví. S externí společností také spolupracuje při veškerých činnostech 

spojených s uţíváním informačního systému - za úloţiště dat, datovou a zálohovou 

datovou linku, servisní práce a zabezpečení serveru. 

4.4. HODNOCENÍ SOCIÁLNÍHO A ETICKÉHO KLIMATU ORGANIZACE 

Společnost PC, a.s. můţeme zařadit na třetí stupeň Reidenbachova a Robinova 

modelu morálního rozvoje podniku, tzn. společensky odpovědný podnik. Hlavním 

ukazatelem efektivnosti firmy je sice stále zisk, nicméně společnost si uvědomuje 

důleţitost etického jednání a přínosů, které z něj vyplývají. Vedení společnosti se nezajímá 

pouze o své akcionáře, svou pozornost upírá také k zaměstnancům firmy, na spokojenost 

zákazníků i na dodavatele. Společnost se snaţí osvojit si etické hodnoty, přijmout etický 

kodex do svých interních dokumentů, vytvořit dobré etické prostředí. Vedení společnosti si 

uvědomuje, ţe v dnešní době se nestačí chovat v souladu se zákonem. Je potřeba také 

dodrţovat etické normy. Tím, ţe se podnik bude chovat eticky, vytváří kolem sebe 

                                                 

72
 zdroj:  vlastní zpracování na základě dat společnosti PC, a.s.  
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důvěryhodné prostředí, zvyšuje hodnotu své značce, posiluje celkové image firmy a 

získává spokojené zákazníky. 

Na základě analýzy dokumentů, rozhovorů se zástupcem ředitele, vedoucím 

oddělení marketing-obchod a vedoucím hlavního skladu, a svých zkušeností získaných 

během mé spolupráce s firmou, jsem provedla analýzu etického prostředí společnosti, tedy 

to, jak se podnik chová ke svým stakeholderům. Kromě primárních stakeholders (vlastníci, 

zaměstnanci, zákazníci a dodavatelé) se zaměřím také na jednu skupinu sekundárních 

stakeholders – konkurenci.  

4.4.1. Vlastníci a manažeři společnosti 

Firmu PC, a.s. vlastní jeden vlastník s drţením 100% všech akcií. Jako jediný člen 

valné hromady má výhradní moc volit a odvolávat členy představenstva, tzn. vedení 

společnosti. S touto pravomocí souvisí etický problém upřednostňovat „spřízněné“ osoby – 

příbuzné, kamarády; uplatňovat své sympatie nebo antipatie. Akcionář vyţaduje po 

představenstvu zhodnocení své investice a rozvoj celé společnosti. Představenstvo je 

k tomuto motivováno také příslibem mimořádných prémii procentuální části zisku. 

Vlastník společnosti PC, a.s. nikdy nepoţadoval vyplacení celého zisku společnosti, jeho 

úmyslem je pouţít zisk na další firemní investice. Tento vlastník se velice aktivně zajímá 

o chod společnosti a někdy také zasahuje do jejího vedení.  

Manaţeři, stejně jako v jiných organizacích, řeší při své práci spoustu (nejen 

etických) problémů. Jsou odpovědni za zaměstnance společnosti, přičemţ mají 

odpovědnost vůči vlastníkům a v podstatě všem ostatním zainteresovaným skupinám. Ve 

společnosti PC, a.s. je 9 členů managementu – ředitel, jeho zástupce, 3 vedoucí poboček, 

vedoucí hlavního skladu, vedoucí administrativy a callcentra, vedoucí marketingu a 

obchodu a vedoucí IT. Kaţdý ze členů vedení odpovídá za jinou oblast činnosti 

společnosti, nedochází tak k duplikaci příkazů.  

4.4.2. Zaměstnanci 

Zaměstnanci jsou alfou i omegou kaţdé společnosti. Na jejich chování a pracovní 

činnosti stojí úspěch či neúspěch firmy. Bez potřebných lidí nemůţe existovat ţádná firma. 

Ve společnosti PC, a.s. pracuje okolo 170-ti stálých zaměstnanců a sezónní výkyvy jsou ve 

skladech pokrývány brigádníky. 
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POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI 

Vlastník a předseda představenstva společnosti prosazují politiku vysoké fluktuace. 

Jejich zájmem není udrţet si pracovníky co nejdéle, naopak jejich strategií je výměna 

alespoň jednoho zaměstnance v kaţdém oddělení za dva měsíce. Nezáleţí, zda přijde nový 

zaměstnanec zvenčí, případně je přeřazen z jiného oddělení, taktéţ nezáleţí na tom, zda 

výpověď byla učiněna ze strany zaměstnance či zaměstnavatele, nicméně musí nastat 

nějaká změna. Důvody pro tuto politiku nejsou zřejmé zaměstnancům, ani širšímu 

managementu společnosti.
73

 Tento fakt ale nepřispívá k dobrému pracovnímu prostředí 

společnosti, protoţe všichni zaměstnanci pracují se strachem ze ztráty zaměstnání a navíc 

ztráta kolegy zasáhne vţdy celé oddělení.  

Neetičnost při propouštění zaměstnanců spatřuji ve způsobu, jakým je prováděn. 

V popisované organizaci bychom našli spoustu případů, kdy se vedení společnosti 

rozhodlo propustit nějakého zaměstnance k určitému datu, ale z obavy, ţe by pracovník 

chtěl odejít hned (společnost nenárokuje výpovědní lhůtu), bylo učiněno rozhodnutí, ţe 

daného pracovníka s výpovědí srozumí aţ pár dnů před ukončením pracovního poměru. Ve 

většině případů se to daný pracovník dozví dříve neoficiální cestou od kolegů nebo 

dokonce od dodavatelů nebo kurýrních firem (není výjimkou, ţe pracovníci společnosti 

PC, a.s. jsou bývalými zaměstnanci jejích dodavatelů, případně k dodavatelským firmám 

odchází po odchodu z PC, a.s.).  

S touto politikou souvisí také hodnocení zaměstnanců.
74

 Kaţdý kvartál provádí 

vedoucí pracovník daného oddělení tzv. hodnocení 70-20-10. Toto hodnocení se dá 

přirovnat k Paretovu pravidlu 80:20. Znamená to, ţe 20% zaměstnanců je pro firmu 

nepostradatelných, jejich pracovní výsledky jsou výborné a jsou obrovským přínosem pro 

firmu. 70% zaměstnanců jsou „průměrní“ pracovníci, kteří jsou sice pro firmu důleţití, 

nicméně nejsou nepostradatelnými. 10% zaměstnanců jsou pracovníci, jejichţ přítomnost 

ve firmě nepřináší podniku ţádný uţitek, jsou to např. méně pracovití lidé, často chybující 

nebo chybějící apod. Na základě tohoto hodnocení probíhá aplikace výše zmíněné politiky, 

odcházejí zaměstnanci právě z poslední skupiny.  

                                                 

73
 zdroj dat: rozhovor se zástupcem ředitele společnosti. 

74
 nařízení ředitele společnosti všem vedoucím 
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Další hodnocení probíhá kaţdý měsíc, jako podklad pro udělení pohyblivé části 

mzdy. Hodnocení probíhá na základě výsledků z informačního systému, který přesně 

zaznamenává kdo, co a kdy udělal a vyhodnocuje také chyby pracovníků. Jako další druh 

hodnocení uvádí společnost motivační soutěţe pro prodavače. 

První hodnocení pokládám na hraně etičnosti. Myslím si, ţe velkou roli při tomto 

hodnocení hraje subjektivita a sympatie či antipatie vedoucího vůči hodnocenému 

zaměstnanci. Objektivní ukazatele, jakými jsou například absence nebo chybovost, hrají 

při tomto hodnocení malou roli. Další hodnocení povaţuji za objektivní a myslím si, ţe 

neodporuje ani etickým normám.  

Školení zaměstnanců se provádí dle potřeb daného oddělení. Např. pracovníci 

hlavního skladu absolvují pravidelná školení potřebná k udělení oprávnění na manipulaci 

vysokozdviţného vozíku. Prodavači absolvují školení na správnou komunikaci se 

zákazníky a školení od dodavatelů k produktům. Všichni zaměstnanci společnosti 

absolvují školení o BOZP. Školení jsou vţdy prováděny externí odpovědnou firmou, aby 

odpovídaly vysoké úrovni poţadavků.  

Mzdy jsou ve společnosti upraveny mzdovým systémem. Mzda je sloţena z pevné 

sloţky a prémie. Pevná sloţka je tvořena hodinovou mzdou, která se vypočte počtem 

odpracovaných hodin vynásobený hodinovou sazbou. Ta je určena tabulkou a odvíjí se od 

pozice pracovníka, jeho vzdělání a počtu let ve firmě. Prémie tvoří pohyblivou sloţku 

mzdy. Přestoţe se jedná o nenárokovou částku mzdy, jsou prémie vypláceny kaţdý měsíc. 

Určování její výše je pro tento podnik specifické. Vedoucí kaţdý měsíc dostane k dispozici 

sumu peněz, která je rovna počtu jeho podřízených pracovníků vynásobených částkou 

4 000 Kč. Záleţí pak na vedoucím pracovníkovi, jak částku přerozdělí. Prémie se sniţují za 

chyby, porušení vnitropodnikových norem a jakoukoli absenci. Sníţení prémií musí 

vedoucí objektivně vysvětlit a seznámit s tím postiţeného pracovníka. K navýšení prémie 

můţe dojít pouze tehdy, kdyţ vedoucí provedl sníţení prémie jinému pracovníkovi v rámci 

svého oddělení. Prémie se pak můţe navýšit max. o tu částku, o kterou byla jiná sníţena. 

Prémie se navyšují pracovníkům, kteří v hodnocený měsíc byli velkým přínosem pro firmu 

(velké pracovní nasazení, vyřešení problému, návrh na zlepšení aj.). 

Společnosti nemá vytvořen systém zaměstnaneckých benefitů. Jedinou výhodu, 

kterou svým pracovníkům nabízí, je moţnost zakoupení jakéhokoli zboţí prodávaného ve 
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firmě bez firemní marţe (tedy za nákupní cenu). Tento benefit můţe vyuţít kaţdý 

zaměstnanec zaměstnaný na hlavní pracovní poměr, který má po zkušební lhůtě. Výhoda je 

omezena částkou 10 000 Kč, tzn., ţe součet hodnot všech nákupů nesmí za jeden rok 

překročit tuto sumu. Částka, kterou zaměstnanec nevyčerpá, se mu převádí do dalšího roku 

a navyšuje se o ni daný limit.  

PRACOVNÍ POVINNOSTI A VNITROPODNIKOVÁ DOKUMENTACE 

Pracovní povinnosti zaměstnanců upravuje pracovní řád a několik směrnic. Mezi 

všeobecné pracovní povinnosti, které musí dodrţovat všichni zaměstnanci, patří 

dodrţování pracovní doby, která je pevně stanovena na rozmezí 7:30 – 16:00 ranní směna 

a 10:30 – 19:00 odpolední směna, v této době je také zahrnuta zákonná půlhodinová pauza. 

Prodavači mají také povinné soboty (většinou 2x za měsíc), kdy jejich pracovní doba je 

8:30 – 13:00.  Povinností pracovníka je příchod na pracoviště nejpozději 5 min. před 

stanovenou pracovní dobou (tzn. „pípnutí“ příchodu pomocí čipu do interního systému). 

Přesčasy jsou upraveny pro kaţdé oddělení zvlášť, např. pracovník skladu nemůţe mít 

dobrovolný přesčas bez svolení vedoucího, pracovníkům marketingu a obchodu se 

započítává kaţdá čtvrthodina, o kterou přijdou dříve nebo zůstanou déle, a prodavačům se 

započítává kaţdá minuta, o kterou přetáhnou svou pracovní dobu z důvodu jednání se 

zákazníkem. Přesčasy jsou buď propláceny, nebo je lze vyuţívat jako náhradní volno.  

Dalšími všeobecnými pracovními povinnostmi jsou např. dodrţování pořádku na 

pracovišti, dodrţování BOZP, vykonávání pracovních úkolů řádně a včas, dobu strávenou 

v prostorách zaměstnavatele trávit výhradně prací pro zaměstnavatele aj. Zaměstnanci mají 

např. zakázáno prohlíţet si v pracovní době internetové stránky mimo webové stránky 

zaměstnavatele a stránky potřebné pro vykonávání pracovní činnosti, pouţívat 

komunikační programy icq, skype apod. (mimo oddělení marketing-obchod) nebo vyuţívat 

majetek společnosti k soukromým účelům.  

Společnost PC, a.s. má také vytvořen systém směrnic, se kterými se zaměstnanci 

seznamují při nástupu do zaměstnání a toto seznámení stvrzují svým podpisem. Jednou ze 

směrnic je Směrnice při nástupu do zaměstnání. V této směrnici zaměstnanec nalezne 

své pracovní zařazení v organizační struktuře, jsou zde přesně vymezeny vztahy 

podřízenosti a nadřízenosti, jeho kompetence a zastupitelnost (kdo můţe zastupovat jej a 

naopak, koho můţe zastupovat on; je zde také popsána odměna za zastupování). Obsah 

této směrnice je obecně popsán také v pracovním řádu, kde je vše vysvětleno detailně.  
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 Směrnice o pracovní kázni je další z řady vnitropodnikových závazných 

dokumentů a stejně jako u předchozí směrnice, i tato je obecněji popsána v pracovním 

řádu. Jsou zde popsány všeobecné povinnosti pro všechny pracovníky i specifické 

povinnosti pro kaţdou pozici ve firmě.  

Dalším dokumentem je Směrnice o práci mladistvých a těhotných ţen, se kterou 

jsou seznamováni nejen stálí zaměstnanci, ale také sezónní pracovníci. Přestoţe jsou s ní 

obeznámeni všichni, týká se především zaměstnanců, kteří přijdou fakticky ke kontaktu se 

zboţím. Směrnice upravuje váhu, kterou mohou tyto dvě skupiny osob zvedat a další 

omezení v jejich pracovní činnosti.  

S předchozí směrnicí souvisí dokument Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, 

který je taktéţ vyčleněn z pracovního řádu. Upravuje obecná pravidla stanovena zákonem 

a směrnicí EU. Je to další z dokumentů, který musí znát také sezónní pracovníci. 

Posledním dokumentem, který podepisují také pracovníci na dohodu je Traumatologický 

plán. Popisuje postup, jak se má daná osoba zachovat při zranění sebe samého nebo 

kolegy. Součástí je také popis první pomoci.  

Do skupiny dokumentů, které se nějakým způsobem týkají zdraví, můţeme zařadit 

ještě Směrnice o poskytování osobních ochranných pracovních pomůcek a mycích, 

čistících a dezinfekčních prostředků nebo Směrnice o ochranných nápojích, které 

firma poskytuje zaměstnancům při extrémně nízkých teplotách v zimě a extrémně 

vysokých v létě.  

Posledním závazným dokumentem je Směrnice o hmotné odpovědnosti 

zaměstnanců. V této směrnici je upraveno, jak pracovníci odpovídají za majetek a zboţí 

ve firmě (jejich poškození či ztrátu). Netýká se však odpovědnosti prodavačů za svěřené 

prostředky, to upravuje dodatek k pracovní smlouvě.  

V interní dokumentaci spatřuji dvě chyby. Dle mého názoru je dokumentů mnoho a 

určitě by se některé daly sloučit, především by se některé měly stát součástí pracovního 

řádu. Dochází tak k duplicitnímu popisování problémů a dezorientaci v dokumentaci. 

Druhým problémem, který se také týká etiky, je jejich nedostupnost. Zaměstnanci nevědí, 

kde dokumenty jsou, většinou se jim dostanou do ruky při nástupu do zaměstnání a pak při 

přeškolování. Někteří zaměstnanci ani nevědí, na koho se obrátit, kdyţ dokumenty shánějí. 

Neetičnost spatřuji v tom, ţe zaměstnanec má právo na dostupnost těchto materiálů.  
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KOMUNIKACE 

Pro komunikaci ve společnosti, kromě přímé verbální cesty, je vyuţito mnoho, 

především technických kanálů. V prvním případě jsou to telefony, a to jak pevné linky, tak 

mobilní telefony. Zaměstnanci sice nemají sluţební přístroje, ale mohou si zvolit vyuţívat 

firemní tarif a tak mají volání a posílání sms na všechny kolegy zdarma. Ostatní hovory si 

hradí sami. Další moţností jsou interní mailová pošta a interní komunikační program 

podobný icq. Oba tyto kanály jsou občas kontrolovány vedoucími pracovníky i ředitelem 

společnosti a jejich nadměrné vyuţívání k soukromým účelům (zejména pak chatovacího 

programu) bývá potrestáno sníţením prémií. Pro komunikaci se také vyuţívá informační 

systém firmy, ale je to nejméně pouţívaný komunikační kanál. Za další komunikační kanál 

můţeme povaţovat zásobovací auto, které předává dokumenty mezi jednotlivými 

pobočkami a hlavní budovou.  

Mezi formální komunikaci patří také vydávání interního časopisu. Je to občasník, 

ve kterém jsou popisována aktuální témata firmy. Má elektronickou podobu a 

zaměstnancům je rozesílán pomocí firemního mailu. Do časopisu můţe přispívat kaţdý 

zaměstnanec, o zveřejnění příspěvku rozhodují odpovědní pracovníci. Ti se také starají o 

další komunikační kanál – schránku důvěry. Z důvodu umístění poboček v různých 

městech, má schránka důvěry podobu mailové adresy, jejíţ heslo mají k dispozici jen 

vybraní pracovníci. Podněty, stíţnosti nebo potíţe můţe do schránky zaslat kdokoli ze 

zaměstnanců firmy a nezáleţí na tom, zda bude příspěvek anonymní nebo nikoli, jméno se 

dále nikde neobjevuje a nikdo nepovolaný ho neví. Schránka důvěry je ve společnosti 

zřízena necelý rok, avšak dle slov zástupce ředitele funguje velmi dobře. Přes počáteční 

nedůvěru se ve schránce objevuje stále více a více podnětů, za poslední kvartál roku 2011 

přišlo do schránky 14 emailů, převáţně stíţností, nicméně ve schránce se objevují také 

dotazy, se kterými se pisatelé bojí obrátit na vedoucího nebo kolegy, a také zde přišel i 

děkovný email za vyřešení problémů zaslaného v dřívější době.  

Do komunikace řadíme také porady. Ve společnosti se setkáváme s formální i 

neformální poradou. Formální porady se konají pravidelně jednou za 14 dní v sídle 

společnosti a schází se na nich management společnosti. Neformální porady jsou schůzky 

jednotlivých oddělení. Konají se nepravidelně, vţdy podle potřeb oddělení, vţdy mimo 

firmu. Průběh má dvě části – oficiální, kdy se probírají pracovní témata. Zaměstnanci zde 

mohou navrhnout své nápady na zlepšení, říct, co se jim na oddělení líbí nebo nelíbí, říct 
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své připomínky atd. Oficiální část se ve většině času změní na neoficiální, kde se probírají 

také nepracovní záleţitosti a porada má tak podobu teambuldingové akce.  

Na komunikaci povaţuji za neetické to, co jsem částečně popsala u propouštění 

zaměstnanců. Jedná se o rychlejší šíření oficiálních zpráv neoficiální cestou. Vedení 

společnosti by si mělo uvědomit, ţe existují dobré vztahy nejen mezi kolegy v rámci 

jednoho oddělení, ale také v rámci celé firmy i mezi společností a dodavateli, příp. 

kurýrními sluţbami, a proto se „novinky“ šíří opravdu rychle. Mělo by platit, ţe o tom, co 

se projedná na poradě vedoucích, budou informováni všichni oficiální cestou (např. 

mailem) nebo nikdo.  

PRACOVNÍ PROSTŘEDÍ 

Pracovní prostředí kaţdého zaměstnance tvoří jeho pracovní stůl s počítačem. 

Kaţdý pracovník má přístup do kuchyňky, navíc prodavači a pracovníci skladu mají 

k dispozici šatnu s osobní uzamykatelnou šatní skříňkou a sprchy. V pracovním řádu je 

upraveno, v jakých prostorách se mohou zaměstnanci zdrţovat (platí především pro hlavní 

budovu – do skladu mají přístup jen pracovníci skladu, kteří naopak mají zákaz pohybovat 

se v prvním patře, kde se nachází kanceláře, z důvodu bezpečnosti osob i majetku firmy).  

Prodavači a skladníci získávají od společnosti pracovní oděv. U prodavačů se 

jedná o firemní trička a mikiny. Skladníci dostávají firemní trička, mikinu, vestu, pevné 

boty se speciálně vyztuţenou špičkou, šortky a dlouhé kalhoty. K dispozici mají také 

ochranné rukavice. A jak jiţ bylo zmíněno, při extrémně mrazivých teplotách dostávají od 

firmy horké nápoje a v extrémně teplých teplotách minerální vody.  

Do pracovního prostředí bych zařadila také informační systém firmy. Přes něj se 

odehrává veškerá činnost společnosti, jsou zde zaznamenány všechny informace o zboţí, 

objednávkách a fakturách (přijatých i vydaných), pohyby na skladě, mnoţství zásob… Je 

na něj napojen docházkový systém, účetní systém, poklady, e-shop i tiskárny. Jeho 

obrovskou výhodou je, ţe se k němu mohou zaměstnanci připojit odkudkoli, kde mají 

přístup k internetu a tak mohou potřebné informace získat při obchodní schůzce nebo 

mohou v ojedinělých a odůvodněných případech pracovat z domu. Další jeho výhodou je 

to, ţe IS firmy je propojen s IS jejich dodavatelů. To usnadňuje a zrychluje práci a také 

sniţuje náklady. IS celkově pomáhá zaměstnancům při práci, proto jsem ho zařadila to 

kategorie pracovní prostředí.  
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Společnost se snaţí zamezit negativním projevům neetického jednání, jako je 

mobbing, šikana, sexuální obtěţování apod. Tato problematika je upravena v pracovním 

řádu a jakýkoli projev tohoto neţádoucího jednání je trestán okamţitou výpovědí firmy. 

Firma proti tomuto jednání bojuje častým upozorňováním nejen pomocí mailů, ale také 

pomocí článků v interním časopise. Myslím si, ţe této problematice je ve firmě věnován 

dostatek prostoru a proto se toto jednání ve firmě objevilo zatím v ojedinělém případě.  

Za neetické v této kategorii povaţuji chování managementu společnosti při získání 

daru od dodavatelů. Ať se jedná o lísky na kulturu či sport, vouchery na zboţí, zaplacené 

rekreace, nebo drobnější předměty v podobě bonboniér nebo přívěšků na klíče, vţdy se 

tyto dary přerozdělí mezi vedením firmy a nedostanou se mezi řadové zaměstnance, a to 

ani v případě, kdy zmíněný dar byl odměnou za nákup u daného dodavatele konkrétním 

nákupčím, příp. jako poděkování za spolupráci v obchodní nebo marketingové činnosti. 

Některé dary jsou vyuţívány jako dary jiným obchodním partnerům. Myslím si, ţe pokud 

dar byl určen konkrétnímu člověku jako poděkování, má právo jej taky vyuţít, příp. se sám 

rozhodnout, jak s ním naloţí. Ponechávání si těchto darů povaţuji za neetické jednání ze 

strany managementu firmy. 

4.4.3. Zákazníci 

Zákazníky firmy jsou ve většině případů fyzické osoby – nepodnikatelé, přestoţe u 

společnosti PC, a.s. nakupují také malé i velké firmy, orgány veřejné a státní správy, 

občanská sdruţení nebo příspěvkové a neziskové organizace. Firma nemá ţádného svého 

pravidelného odběratele, ale mnoho jejich zákazníků u ní nakupovalo opakovaně. 

Společnost v loňském roce provedla průzkum „Spokojenost s nákupem“ mezi svými 

zákazníky, jehoţ součástí byla také otázka, kolikrát ve společnosti nakupovali. Průzkum 

byl prováděn v měsíci září pomocí dotazníků, které rozdávali a vybírali tazatelé ve všech 3 

městech ČR, ve kterých má firma pobočku, nebo jej mohli respondenti vyplnit na 

internetu. Průzkumu se zúčastnilo 3 764 lidí, přičemţ 73% respondentů nakupovalo ve 

společnosti více neţ jednou. Graficky zpracované výsledky můţeme vidět na následujícím 

grafu:  
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Obrázek 4.3 Graficky znázorněné četnosti nákupu u firmy PC, a.s.

75
 

Tato čísla jsou pro firmu velice optimistická, protoţe znamenají, ţe pokud zákazník 

ve společnosti nakoupí, většinou se tam vrací.  

Aby společnost věděla, jak má ještě zlepšit své sluţby pro zákazníky, posílá mailem 

zákazníkovi po provedeném nákupu dotazník, jak byl se sluţbami spokojen. Dotazníky 

jsou průběţně vyhodnocovány zaměstnanci marketingového oddělení a jejich výsledky 

jsou interpretovány na poradě vedoucích.  

Pro komunikaci se zákazníky vyuţívá společnost moderní technologie a 

komunikuje s nimi přes sociální sítě. Zákazníci zde mohou klást dotazy, hodnotit, jsou zde 

informováni o novinkách, akcích a soutěţích pořádaných firmou.  

Zákazníkům se snaţí nabídnout co nejprofesionálnější servis, ať uţ v podobě 

kvalifikace svých zaměstnanců na prodejně a v callcentru, nebo poskytováním mnoţství 

relevantních informací. Zákazník si v internetovém obchodě můţe najít veškeré dostupné 

informace o produktu, u nichţ má jistotu, ţe budou pravdivé, protoţe jsou zpracovávané na 

základě podkladů od výrobců nebo od poctivých dodavatelů. Společnost si také zakládá na 

tom, aby zákazník byl přesně informován o stavu zboţí na jednotlivých prodejnách, 

případně dostupnosti přes e-shop. Internetový obchod, a celé webové stránky, jsou 

napojeny na informační systém firmy, proto se informace o dostupnosti automaticky 

aktualizují s kaţdou provedenou změnou (př. na prodejně je prodán poslední kus zboţí, 

který byl skladem, na webových stránkách se ihned zobrazí, ţe toto zboţí není na dané 

prodejně skladem nebo ţe je „na cestě“ – posíláno k dozásobení z hlavního skladu). 

                                                 

75
 zdroj: výsledky firemního průzkumu „Spokojenost s nákupem“.  
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Zákazníci mohou také vyuţít odběrního místa, takţe zboţí jim nebude zasíláno, ale na 

druhou stranu bude mít zákazník jistotu, ţe ve chvíli, kdy přijde na prodejnu, bude zboţí 

skladem, navíc pro něj bude připraveno a tím se také urychlí proces převzetí.  

4.4.4. Dodavatelé 

Společnost PC, a.s. si zakládá na dobrých obchodně-dodavatelských vztazích. 

Uvědomuje si, ţe spolehliví dodavatelé jsou dalším předpokladem úspěchu firmy. Podnik 

spolupracuje pouze s prověřenými dodavateli, u kterých si můţe být jistá, ţe dodávané 

produkty budou poţadované kvality (nebudou „schválně“ zasílané vadné nebo rozbité 

produkty) a veškeré jejich poskytované informace jsou pravdivé (nejen údaje o zboţí, ale 

také údaje o moţném doručení).  

Na druhou stranu se společnost snaţí ke svým dodavatelům chovat korektně, tj. 

zakládá si na dlouhodobé spolupráci, neukončuje spolupráci bez váţného důvodu, 

neupřednostňuje jednoho dodavatele před druhým, všem poskytuje stejné podmínky pro 

spolupráci. Dále se vţdy snaţí platit své závazky včas a za sjednaných podmínek. 

Společnost vyuţívá toho, ţe většina jejich dodavatelů je napojena na stejný informační 

systém, z čehoţ plynou výhody pro obě strany a to především v urychlení komunikace, 

automatizovanosti některých činností, sníţení provozních a mzdových nákladů, eliminace 

chyb z důvodu nepotřeby opakovaného zadávání informací z faktury.  

Pro upevnění obchodně-dodavatelských vztahů pořádá společnost pro své 

dodavatele jednou za rok společenskou akci.  

4.4.5. Konkurence 

Konkurenčních firem v oblasti prodeje počítačové techniky je velké mnoţství a 

existuje mezi nimi velká rivalita a velký konkurenční boj o kaţdého zákazníka. Velká 

konkurence byla důvodem pro vytvoření marketingového oddělení ve společnosti před 

několika lety.  

Konkurenci jsem jako zástupce sekundárních stakeholders vybrala proto, ţe firma 

se dle mého názoru v této oblasti chová nejvíce neeticky ze všech popisovaných oblastí. 

Společnost nepouţívá nezákonné nástroje, vţdy dodrţovala pravidla hospodářské soutěţe i 

ostatní právní předpisy. Při vytváření reklamy se snaţí, aby odpovídala všem zákonným a 
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také etickým normám a splňovala všechny body uvedené v Kodexu reklamy vytvořeného 

Radou pro reklamu.  

Nicméně vztahy s konkurencí několik etických pravidel porušují, nicméně na 

druhou stranu je to zřejmě otázka tvrdého konkurenčního boje, který v této oblasti je. 

Za neetické povaţuji např. „zesměšňování“ reklamy konkurenční firmy vlastní reklamou a 

reklamním plakátem umístěným na sociální síť s ještě „vtipnějším“ komentářem. Přestoţe 

parodování a karikování konkurenčních podniků patří k oblíbeným vtípkům zaměstnanců 

různých společností, nepovaţuji za etické, kdyţ toto parodování je prováděno oficiální 

cestou, např. zveřejněním v interním časopise. I kdyţ je časopis určen výhradně 

zaměstnancům firmy, myslím si, ţe etičtější by bylo např. rozeslat to jako mailový vtípek 

pro zpestření dne, neţ zveřejňování oficiální cestou, kde je jisté, ţe parodie prošla 

souhlasem člena managementu společnosti (v případě interního časopisu vedoucího 

marketingu a obchodu) a myslím si, ţe takové „oficiální“ sniţování důstojnosti konkurence 

není příliš etické. U dalšího, posledního příkladu si sama kladu otázku, zda je toto chování 

opravdu neetické, nebo je jen konkurenční boj? Marketingové oddělení si pro své reklamy 

záměrně vybírá billboardy postavené vedle prodejen konkurenčních společností. Myslím 

si, ţe kdyby toto umístění vybrala náhodně reklamní společnost, která billboardy vylepuje, 

jednalo by se o celkem povedený vtípek, avšak záměrné vybírání tohoto místa 

marketingovým oddělením povaţuji na hraně etičnosti.  

4.4.6. Souhrnné zhodnocení 

Společnost PC, a.s. se při svém podnikání snaţí chovat eticky a příklady jejího 

neetického chování jsem popsala v předchozím textu. Dva největší problémy spatřuji 

v komunikaci a mnoţství závazných vnitropodnikových dokumentů a návrhy na jejich 

zlepšení popisuji v kapitole 5.2. 
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5. Návrh etického kodexu a další návrhy na zlepšení 

5.1. TVORBA NÁVRHU ETICKÉHO KODEXU 

K vytvoření návrhu etického kodexu jsem vyuţila metodu rozhovoru, tzn., ţe jsem 

úzce spolupracovala s managementem firmy a veškeré návrhy jsem s nimi konzultovala. 

Rozhovorů bylo několik nepravidelně se opakujících (vţdy dle potřeby) a měly podobu 

polostandardizovaného rozhovoru – rozhovor se týkal předem stanoveného tématu, měla 

jsem připraveno několik otázek, které jsem dle potřeby doplňovala. Rozhovory byly 

individuální i skupinové. Etický kodex vznikal na základě analýzy etického prostředí ve 

společnosti popsané výše.  

Vznik etického kodexu byl iniciován členy oddělení marketing-obchod, kteří mají 

za úkol inovovat vnitropodnikové dokumenty a zároveň mají za cíl zisk certifikátu APEK 

– certifikovaný obchod pro společnost PC, a.s. Protoţe s oddělením jiţ nějakou dobu 

spolupracuji, navrhla jsem vytvoření etického kodexu jako objekt mé diplomové práce. 

Tento návrh byl přednesen vedoucím oddělení marketing-obchod na poradě vedoucích a 

jednomyslně odsouhlašen všemi členy managementu společnosti, včetně ředitele. 

Na základě tohoto souhlasu mi byl přidělen k plné spolupráci zástupce ředitele, vedoucí 

hlavního skladu a vedoucí oddělení marketing-obchod, jako 3 členové managementu 

s nejvhodnějšími kompetencemi.  

Na první schůzce s přidělenými 3 členy vedení firmy jsem detailněji představila 

etický kodex jako dokument – co je jeho obsahem, jaké jsou jeho výhody pro firmu, proč 

je důleţitý právě pro podnik, jehoţ trţby z většiny obstarává zasilatelská činnost, a 

nastínila svou představu o průběhu tvorby etického kodexu – tzn. nejdříve provedení 

analýzy etického klimatu ve firmě, poté vytváření návrhu etického kodexu a proces jeho 

implementace do společnosti. Vysvětlila jsem, ţe to, co bude součástí dokumentu, 

neznamená, ţe by společnost někdy porušovala, ale ţe se zavazuje nečinit takové jednání 

ani v budoucnu. Na základě této schůzky mi byly poskytnuty veškeré potřebné dokumenty 

– od výkazů společnosti, (mimo závěrečné zprávy, které jsou dostupné na internetu 

v obchodním rejstříku), přes závazné interní dokumenty, aţ po záznamy řešení problémů. 

Na schůzce bylo také ujednáno, ţe etický kodex bude zpracován podle amerického 

způsobu, tzn. ţe na jeho vytváření se podílí pouze management společnosti bez 
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zainteresovanosti zaměstnanců. Tento způsob byl dle názoru zástupce ředitele společnosti 

vhodnější, z důvodu velké fluktuace zaměstnanců. 

První rozhovor jsem uskutečnila se zástupcem ředitele podniku z důvodu analýzy 

etického prostředí ve společnosti. Vycházela jsem z jiţ provedené analýzy dokumentů. 

Odpovědi zástupce ředitele mi doplnily obrázek o etickém prostředí společnosti a na 

základě tohoto jsem začala vytvářet návrh etického kodexu, který mimoto odráţí také 

hodnoty a pravidla uvedené ve vnitropodnikových dokumentech. 

Na otázku fungování schránky důvěry zástupce ředitele odpověděl: „Při zřizování 

schránky důvěry jsme od ní především očekávali vyřešení jednoho konkrétního problému, 

který jsme tušili, nicméně zaměstnanci se báli s ním svěřit písemnou nebo verbální cestou. 

Tento cíl schránka splnila a i nadále funguje nad očekávání dobře. Přes počáteční ostych 

zaměstnanců ji nyní vyuţívají celkem často, svěřují se nejen s problémy, ale také ţádají o 

radu či odpověď na otázku, se kterou se nechtějí obrátit na svého nadřízeného.“ Z jeho 

dalších odpovědí bylo zřejmé, ţe usiluje o zlepšení sociálního klimatu – snaţí se o 

zavedení systému zaměstnaneckých výhod, který je podle něj v současnosti nedostatečný,  

a nesouhlasí s profluktuační politikou, kterou prosazují jeho nadřízení.  

Dále mi zástupce ředitele potvrdil, ţe společnost si zakládá na dobrých obchodních 

vztazích se spolehlivými dodavateli a snaţí se o dlouhodobé kontrakty. Od svých 

dodavatelů vyţaduje korektní jednání, pravdivé informace o zboţí a samozřejmě kvalitu. 

Na oplátku plní své povinnosti řádně a včas a jedenkrát za rok pořádá společenskou akci na 

upevnění dobrých vztahů se svými dodavateli.  

Další rozhovor proběhl po seznámení manaţerů s výsledky analýzy etického 

prostředí, s tímto výsledkem byli obeznámeni všichni tři členové vedení podniku a bylo 

jim umoţněno výsledky komentovat, příp. navrhnout doplnění. Manaţerům byly také 

představeny  4 etické kodexy jiných společností, aby jejich názory byly zaloţeny také na 

praktické zkušenosti s tímto dokumentem. Tento rozhovor byl skupinový, zúčastnili se jej 

všichni 3 manaţeři. Rozhovor byl zaloţen na jediné otázce, který také vyjadřoval podstatu 

rozhovoru – Navrhuji, aby v etickém kodexu společnosti byly zahrnuty vztahy s těmito 

zainteresovanými skupinami: zákazníci, zaměstnanci, akcionáři, konkurence, dodavatelé a 

přepravní společnosti. Souhlasíte s tímto návrhem, případně, které skupiny byste doplnili 

nebo naopak nedoporučili?  
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Odpovědí zástupce vedoucího i vedoucího oddělení marketing-obchod bylo: 

„Nepřejeme si, aby v dokumentu byly upraveny vztahy ke konkurenci z důvodu, ţe jsme si 

vědomi občasného neetického chování společnosti vůči konkurenčním firmám, ke kterému 

ovšem dochází z důvodu tvrdého konkurenčního boje, který bude probíhat i po vstoupení 

v platnost etického kodexu, a protoţe tento dokument nechceme vědomě porušovat, 

nedoporučujeme stakeholders „konkurence“ do obsahu kodexu.“  Na tento zamítavý postoj 

jsem zareagovala: „Souhlasíte, aby vztahy ke konkurenci nahradily vztahy k vládě a 

místním orgánům?“ Na tuto otázku odpověděli všichni tři manaţeři souhlasně ano.  

Na základě tohoto rozhovoru byly vytvořeny návrhy jednotlivých bodů chování 

v rámci vztahů k různým stakeholders a tyto byly konzultovány s kaţdým členem vedení 

zvlášť. S vedoucím hlavního skladu byly především řešeny vztahy týkající se 

zasilatelského obchodu (odpovídá za zaměstnance, kteří zboţí expedují) – tzn. vztahy se 

zákazníky / zasilatelský obchod a vztahy k přepravním společnostem. Dále s ním byly 

konzultovány vztahy k zaměstnancům. S vedoucím marketingu a obchodu byly řešeny 

vztahy k dodavatelům, vztahy k zákazníkům a také vztahy k zaměstnancům. Se zástupcem 

ředitele byly řešeny všechny body etického kodexu. Vedoucí/zástupce ředitele měli 

moţnost vyjádřit se k předloţeným návrhům, doplnit své návrhy, příp. některé body 

zamítnout. Přepis rozhovoru s vedoucím hlavního skladu přikládám v příloze č. 2. 

Na základě těchto konzultací jsem vytvořila ucelený návrh etického kodexu a ten 

předloţila ke schválení. Po poţadovaných úpravách vypadá můj návrh etického kodexu 

takto: 

5.2. NÁVRH ETICKÉHO KODEXU 

5.2.1. Preambule 

Etický kodex je jedním ze základních vnitropodnikových dokumentů společnosti 

PC, a.s. a jako takový se stává obecně platný pro všechny zaměstnance firmy. 

Dodrţování etického Kodexu společností navenek vůči jejím zákazníkům, 

obchodním partnerům, veřejné a státní správě, je morálním závazkem společnosti.  

Důvodem vytvoření Kodexu je zlepšení pověsti firmy a navýšení důvěry všech 

stakeholders.  
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5.2.2.  Vztahy se zákazníky 

Čestnost vůči svým zákazníkům povaţuje společnost za základní předpoklad svého 

úspěšného podnikání.  

Společnost se zavazuje nabízet produkty odpovídající kvality za cenu běţnou 

na trhu. Dále se zavazuje udávat jen pravdivé informace.  

Společnost nebude zveřejňovat reklamu, která by mohla být v jakémkoli směru 

matoucí nebo by obsahovala nepravdivé informace. Text v reklamě a především podmínky 

akčních nabídek, budou vyobrazeny vţdy tak, aby byly dostatečně čitelné, a nebudou mít 

podobu dodatkové informace.  

Informace poskytnuté zákazníky jsou povaţovány za důvěrné a nebude docházet 

k jejich zveřejňování, ať jiţ ze strany společnosti, nebo ze strany zaměstnanců. Emailové 

adresy svých zákazníků bude společnost vyuţívat k marketingovým účelům jen na základě 

předchozího souhlasu zákazníka.  

OSOBNÍ KONTAKT 

Jednání se zákazníkem bude odpovídat normám etikety, bude vţdy vstřícné a 

zdvořilé. Při jednání se zákazníkem se zaměstnanec bude snaţit vyhovět všem jeho 

poţadavkům a bude mu plně věnovat svou pozornost.  

Jednání zaměstnanců se zákazníky bude vţdy probíhat bez předsudků, ať se jedná o 

předsudky náboţenské, etnické, pohlaví, věkové nebo jakékoli jiné.  

Zaměstnanec nebude upřednostňovat zákazníky na základě subjektivních faktorů – 

osobních vztahů nebo sympatií.  

TELEFONICKÝ/MAILOVÝ KONTAKT 

Jednání se zákazníkem bude odpovídat normám etikety, bude vţdy vstřícné a 

zdvořilé. Při jednání se zákazníkem se zaměstnanec bude snaţit vyhovět všem jeho 

poţadavkům a bude mu plně věnovat svou pozornost.  

Odpověď na emailové dotazy zákazníků bude učiněna v nejkratší moţné době. 

V případě, ţe bude k plnohodnotné odpovědi potřeba zjistit další informace, bude zákazník 

o tomto uvědomen. 
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Zaměstnanec nebude upřednostňovat zákazníky na základě subjektivních faktorů – 

osobních vztahů nebo sympatií.  

Záznam telefonického rozhovoru nebo obsah mailové korespondence bude 

vyuţíván jen pro potřeby společnosti a nebude zveřejňován třetím osobám.  

ZASILATELSKÝ OBCHOD 

Společnost se zavazuje uvádět pouze pravdivé informace týkající se zboţí, jeho 

původu, parametrů i dostupnosti. Informace o dostupnosti zboţí odpovídají termínům 

uvedených v Kodexu terminologie lhůt dodání vydaným Asociací pro elektronickou 

komerci, který má zabránit klamání spotřebitele o dostupnosti zboţí a lhůtě jeho dodání.  

Pouţitelná slovní vyjádření jsou:  

 „Ihned k odběru“ – zboţí je dostupné k odběru na prodejně nebo výdejním 

místě. 

 „Ihned k odeslání“ – zboţí je dostupné v hlavním skladu a je moţné jej 

ihned odeslat. Zboţí je taktéţ moţné ihned připravit k osobnímu odběru ve 

výdejním místě, které je součástí hlavního skladu.  

 „U dodavatele“ – zboţí je skladem u dodavatele (dle datových informací). 

Zboţí bude objednáno pouze na objednávku zákazníka. Součástí je 

informace o době dodání.  

 „K dispozici …“ – doplněním je časový údaj, kdy bude zboţí k dispozici. 

Toto vyjádření můţe znamenat, ţe zboţí bylo posláno z hlavního skladu na 

prodejnu a čeká se na jeho přijmutí, nebo ţe je na cestě od dodavatele a čeká 

na naskladnění v hlavním skladu.  

 „Nedostupné“ – zboţí není skladem na prodejně (při označení prodejního 

skladu) a není moţné jej doplnit z hlavního skladu bez objednávky 

zákazníka k osobnímu odběru; v případě, ţe zboţí není dostupné ani v jedné 

z prodejen ani v hlavním skladu, znamená to, ţe zboţí není vůbec 

k dispozici a nelze ani objednat.  
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Společnost se zavazuje na stránce uvádět údaj, do kdy je moţné zboţí objednat, aby 

bylo doručené ještě týţ den, případně, kdy bude zboţí dodáno. Na stránkách bude také 

uváděno vysvětlení jednotlivých termínů.  

Dále se společnost zavazuje, ţe zboţí, které bude zákazníkům prodáváno, resp. 

zasíláno na základě objednávky přes internetový obchod, bude odpovídat kvalitě zboţí 

prodávanému na prodejnách. Společnost bude zboţí balit tak, aby omezila riziko rozbití 

zásilky během přepravy na minimum.  

Zájmem společnosti je, aby internetové zakázky byly odbavovány co nejrychleji a 

jejich doručení zákazníkovi proběhlo v nejdříve moţnou dobu.  

Společnost se zavazuje nevyuţívat nekalých praktik a zneuţívání obchodu na 

dálku.  

5.2.3. Vztahy se zaměstnanci 

ZÁVAZKY SPOLEČNOSTI VŮČI ZAMĚSTNANCŮM 

Společnost zakládá vztahy k zaměstnancům na vzájemné důvěře a na základě 

respektování důstojnosti a práv kaţdého člověka.  

Společnost přijímá a jedná s pracovníky na základě objektivních faktorů, jakými 

jsou vzdělání a další kvalifikace zaměstnance, jeho znalosti, dovednosti a zkušenosti. Je 

nepřípustné zaměstnance jakkoli diskriminovat, ať uţ z důvodu náboţenství, národnosti, 

rasy, pohlaví, věku, stavu nebo nezpůsobilosti, která nesouvisí s pracovními úkony.  

Společnost bude dodrţovat právo zaměstnance na včasné, úplné a pravdivé 

informace. Společnost vytvoří bezpečné pracovní prostředí, které bude splňovat veškeré 

hygienické normy. Společnost poskytne svým zaměstnancům pracovní pomůcky, které 

potřebuje k výkonu své práce. Společnost dále poskytne zaměstnancům příznivé 

podmínky, aby mohli zvyšovat svou odbornou úroveň.  

Povinností společnosti je zajišťování spravedlivé a pravidelné odměny pro 

zaměstnance za vykonanou práci a vyplácení mzdy včas a za smluvených podmínek.  
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ZÁVAZKY ZAMĚSTNANCŮ VŮČI SPOLEČNOSTI 

Společnost vyţaduje, aby zaměstnanci dbali zásad bezpečné práce a plně vyuţívali 

fond pracovní doby k vykonávání pracovních úkolů zadaných jim zaměstnavatelem, 

osobně a dle podmínek pracovní smlouvy.  

Konání zaměstnance musí být v zájmu zaměstnavatele a v zájmu ochrany jeho 

majetku a svěřené prostředky musí vyuţívat hospodárně a efektivně.  

Zaměstnanci by měli společnost ctít, ztotoţňovat se s jejími cíly a hodnotami. Je 

neţádoucí, aby zaměstnanci hanili firmu navenek, dělali jí negativní reklamu nebo jinak 

poškozovali dobré jméno a pověst společnosti. Dále je nepřípustné, aby interní informace 

společnosti svěřovali třetím osobám, zejména pak konkurenci.  

Informace ani svěřené prostředky získané během pracovního procesu nesmí 

zaměstnanci vyuţívat pro svůj osobní prospěch nebo obohacení.  

V případě, ţe se zaměstnanec stane svědkem, příp. se dozví o neetickém jednání, 

má povinnost informovat svého vedoucího nebo management společnosti. Zaměstnanci je 

zajištěna anonymita a ochrana před ohlášenými osobami. Zaměstnanec k tomuto účelu 

můţe vyuţít schránku důvěry.  

VZTAHY ZAMĚSTNANCŮ NAVZÁJEM 

Hodnotou společnosti je příjemný a přátelský kolektiv, který je podpořen tykáním 

mezi všemi pracovníky společnosti jakoţto jedním ze symbolů firemní kultury.  

Veškeré jednání a chování zaměstnanců je v souladu s hodnotou týmové 

spolupráce. Zaměstnanci musí ctít jeden druhého navzájem, jednají v zájmu dobrých 

vztahů a svým kolegům neodmítají pomoc.  

Vůči svým kolegům se zaměstnanci chovají na základě pravidel etikety. Je 

nepřípustné zesměšňování kolegů, jejich názorů či práce, jakékoli poniţování, povyšování 

se nad druhým nebo znevaţování jejich práce z důvodů vlastního prospěchu.  

Společnost netoleruje projevy neetického jednání, jako jsou mobbing, bossing, 

šikana a sexuální obtěţování prováděné jakýmkoli způsobem (verbální či písemné naráţky, 

fyzický kontakt). Nedodrţení tohoto bodu bude trestáno obzvláště přísně! 
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Zaměstnanci mají informační povinnost vůči kolegům, tzn., informaci týkající se 

pracovních úkolů musí poskytnout neinformovaným kolegům. 

Povinností navíc pro vedoucího pracovníka je rovné zacházení se všemi 

podřízenými.  

5.2.4. Vztahy k akcionářům a ostatním investorům 

Povinností společnosti je chránit zájmy akcionářů a investorů a snaţit se jejich 

investovaný kapitál zhodnocovat.  

Je nepřípustné svěřený kapitál zpronevěřovat, vyuţít jej pro osobní účel 

zaměstnance nebo jiný účel, neţ k jakému byl svěřen.  

Společnost pravidelně informuje investory o své obchodní a investiční politice, 

cílech firmy a kaţdoročních výsledcích v podobě výroční zprávy. Informace podávané 

investorům jsou úplné a nezkreslené.  

Společnost neznevýhodňuje ţádného z akcionářů nebo investorů.  

5.2.5. Vztahy k  obchodním partnerům 

DODAVATELÉ 

Společnost se zavazuje jednat s dodavatelskými společnostmi v zájmu dobrých 

obchodních vztahů. Společnost respektuje veškerá smluvní dojednání a platební morálku 

smluvně sjednanou. 

Jednání bude probíhat na základě legitimních obchodních metod, výběr dodavatele 

bude prováděn na základě objektivně měřitelných faktorů. Jakékoli korupční praktiky jsou 

nepřípustné.  

Zaměstnanci nesmějí od dodavatelů přijímat dary (aţ uţ hmotné nebo finanční), 

které by mohly být povaţovány za úplatek. Přípustné jsou pouze dary darované jako 

pozornost od dodavatele nebo jako dárek k nákupu, který můţe získat kterákoli jiná firma 

na trhu. Podmínkou přijmutí je, ţe tento akt ničím nezavazuje příjemce. Zaměstnanec 

můţe při obchodních jednáních věnovat dodavateli propagační předměty společnosti, jeţ 

byly k tomuto účely vyrobeny. Další dary mohou být darovány pouze se souhlasem vedení 

společnosti.  
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PŘEPRAVNÍ SPOLEČNOSTI 

Společnost se zavazuje jednat s přepravními společnostmi v zájmu čestných 

obchodních vztahů.  

Společnost se zavazuje mít vţdy včas připravené zásilky určené pro danou 

přepravní firmu dle smluvně sjednaných časů svozů. Je povinností zaměstnanců 

v předstihu informovat přepravní společnosti o nadměrném mnoţství zakázek, aby se na 

toto ony mohly adekvátně připravit a na základě toho také jednat.  

Zaměstnanci jsou povinni připravit balíky tak, aby umoţnili přepravní společnosti 

nejrychlejší a nejjednodušší způsob převzetí zásilek; v mnoţství odpovídající údajům 

integrovaného IS.  

Společnost nebude zneuţívat obchodu na dálku posíláním rozbitého zboţí a 

svalovat odpovědnost za toto rozbití na přepravní sluţby.  

5.2.6. Vztahy k vládě a místním orgánům 

Společnost si je vědoma, ţe je součástí širšího společenského celku a při své 

podnikatelské činnosti musí brát v úvahu také zájmy regionální a státní.  

Povinností společnosti je vést pravdivé a úplné účetnictví, platit daně a poplatky a 

odvádět pojistné za své zaměstnance.  

Společnost se podílí na zavedení praxe do škol a to aktivní spoluprací se středními 

školami z regionu elektrotechnického a informačně-technologického zaměření. Společnost 

aktivně podporuje podnikatele v regionu formou sponzoringu. 

Společnost si je vědoma potřeby ochrany ţivotního prostředí, dodrţuje veškeré 

normy v oblasti odpadů a emisí, efektivně a šetrně vyuţívá omezené přírodní zdroje a 

aktivně se podílí na ochraně ţivotního prostředí vyuţíváním kontejnerů pro tříděný odpad.  
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5.2.7. Dodržování Kodexu 

Etický kodex je součástí závazných vnitropodnikových norem. Je povinností 

zaměstnance se s jeho obsahem seznámit a následně jej dodrţovat. Seznámení s tímto 

dokumentem stvrzuje zaměstnanec svým podpisem a od tohoto okamţiku je Kodex účinný.  

Nedodrţení Kodexu bude sankcionováno dle rozsahu a opakování porušení:  

 první mírné porušení řeší vedoucí oddělení ústním pokáráním, 

 první váţnější nebo opakované mírné porušení pravidel Kodexu řeší 

vedoucí oddělení ústním pokáráním a sníţením prémií,  

 při váţném porušení pravidel Kodexu, mezi které patří především porušení 

zákazu jakékoli diskriminace a neetického jednání vůči kolegům, případně 

opakovaném porušování pravidel Kodexu, bude provinění konzultováno 

s vedením společnosti a bude povaţováno za váţné porušení pracovních 

povinností řešené zákoníkem práce.  

 

Etický kodex je platný dnem přijmutí do vnitropodnikové dokumentace a účinný 

okamţikem podpisu zaměstnance. 

5.3. DALŠÍ NÁVRHY NA ZLEPŠENÍ 

První návrh na zlepšení se týká vnitropodnikové dokumentace. Směrnice jsou málo 

přístupné, jako závazné dokumenty by měly být zaměstnanci po ruce kdykoli je potřebuje. 

Společnosti navrhuji umístit veškeré tyto dokumenty v elektronické podobě do sloţky 

„Firemní dokumenty“, která existuje na disku přístupném všem zaměstnancům společnosti. 

1 verze všech dokumentů v tištěné podobě by měla být k dispozici v kaţdé firemní 

pobočce, v prvním patře hlavní budovy a v prostorách hlavního skladu.  

Další zlepšení by mělo být v mnoţství dokumentů. Ve společnosti existuje mnoho 

směrnic, které se v mnohém opakují s pracovním řádem nebo ho případně rozšiřují. Při 

aktualizaci pracovního řádu by alespoň část směrnic měla být implementována do 

pracovního řádu. V dokumentech vznikne větší přehled, bude v nich snadnější orientace a 

nebude docházek k duplikaci pravidel. Navíc nikde v dokumentech není uvedeno, která 
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norma je nadřízena a podřízena. Není zde zcela zřejmé, kterému dokumentu má dát 

pracovník přednost při řešení některé problematiky, která je upravena více dokumenty.  

Druhé zlepšení by mělo nastat v oblasti interní komunikace. Vedení společnosti by 

se mělo poučit ze svých chyb, uvědomit si, ţe také díky své profluktuační politice jsou 

dobré vztahy nejen mezi odděleními, ale také mezi společností a dodavateli, a tím je 

vytvořeno vhodné prostředí pro rychlé šíření informací. Navrhuji společnosti, aby se porad 

vedoucích účastnila také asistentka ředitele, ta vytvořila zápis o všech důleţitých bodech 

jednání a poskytla ho zaměstnancům oficiální cestou.  

Při seznamování zaměstnanců s etickým kodexem navrhuji, aby bylo zdůrazněno, 

ţe etický kodex nevznikl proto, ţe by některé jeho body byly porušovány v minulosti a 

společnost se chovala neeticky, ale proto, ţe tento dokument je vyjádřením hodnot 

společnosti a závazků etického jednání vůči zainteresovaným skupinám.  
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6. Závěr 

Ve své práci jsem se věnovala důleţitosti etiky jako součástí podnikatelských 

činností. Stěţejní bylo teoreticky podchytit základní interní nástroj podnikatelské etiky a to 

etický kodex, jehoţ vytvoření bylo cílem této práce. V rámci teoretických kapitol jsem také 

vysvětlila význam zasilatelských obchodů v současné době.  

V praktické části jsem pomocí analýzy dokumentů a rozhovorů s členy vedení 

společnosti PC, a.s. provedla analýzu etického a sociálního prostředí ve firmě. Etický 

kodex a jeho dodrţování má společnosti pomoci k získání Certifikátu Asociace pro 

elektronickou komerci, mimo dalších pozitivních účinků na celou společnost.  

Cílem této diplomové práce bylo navrhnutí Etického kodexu pro společnost PC, a.s. 

Tento cíl byl, dle mého názoru, splněn. Návrh byl předán vedení společnosti PC, a.s. a nyní 

probíhá jeho schvalování coby závazného vnitropodnikového dokumentu.  

Vypracovávání diplomové práce bylo pro mne velkým přínosem zejména v zisku 

zkušeností při spolupráci se společností PC, a.s. Dalším přínosem bylo rozšíření si 

vědomostí z oblastí etiky, především z podnikatelské etiky. Asi největší obtíţí při 

zpracování diplomové práce bylo zmírnění poţadavků zástupce ředitele společnosti na 

obsah etického kodexu, protoţe povaţoval tento dokument za moţnost obrovského 

vychválení společnosti a ne jako prostředek k zobrazení jejich etických hodnot.   



64 

 

POUŢITÁ LITERATURA 

BLÁHA, J. Podnikatelská etika – předpoklad úspěšného rozvoje organizace. Ostrava: 

VŠB-TU Ostrava, 2001. 203 s. ISBN 80–248–0008-X. 

BLÁHA, Jiří a Zdeněk DYTRT. Manažerská etika. Praha: Management Press, 2003, 155 s. 

ISBN 80-726-1084-8. 

ČANÍK, Petr, Libuše ŘEZBOVÁ a Tomas van ZAVREL. Metody a nástroje podnikatelské 

etiky. Praha: Oeconomica, 2006, 123 s. ISBN 80-245-1143-6. 

DYTRT, Zdeněk. Etika v podnikatelském prostředí. Praha: Grada, 2006, 196 s. ISBN 

80-247-1589-9. 

KRYMLÁKOVÁ, Hana. et al. Etika a odpovědnost organizace. Ostrava: VŠB - Technická 

univerzita Ostrava, 2009, 250 s. ISBN 978-80-248-2092-7  

PUTNOVÁ, Anna a Pavel SEKNIČKA. Etické řízení ve firmě: nástroje a metody : etický a 

sociální audit. Praha: Grada, 2007, 166 s. ISBN 978-80-247-1621-3 

SEKNIČKA, Pavel. et al. Úvod do hospodářské etiky. Praha: Codex Bohemia, 1997, 188 s. 

ISBN 80-859-6340-X. 

STEINOVÁ, Martina, Miluše HLUCHNÍKOVÁ a Michal PŘÁDKA. E-marketing 

II.: Marketingová komunikace na internetu, Elektronické obchodování. Ostrava: VŠB-TU 

Ostrava, 2003, 189 s. ISBN 80-248-0351-8. 

ŠRONĚK, Ivan. Etiketa a etika v podnikání. Praha: Management Press, 1995, 213 s. ISBN 

80-856-0394-2. 
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