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Príloha č. 1                                                     

                                                             Organizačná schéma spoločnosti XXX, s. r. o. 
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Príloha č. 2 

 

Prehlásenie o prijatí etického kódexu 

Obdŕžal /a som etický kódex, bol/a som s ním oboznámený/á, porozumel/a som 

obsahu kódexu a zaväzujem sa konať v súlade s ním. 

Dátum: 

Meno: 

Podpis: 
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Príloha č. 3 

Otázky individuálneho štruktúrovaného rozhovoru  určené pre konateľa spoločnosti 

1. Má podľa Vás etické konanie vplyv na výkonnosť firmy?  

2. Aké vidíte najväčšie prekážky pri uplatňovaní etiky v podnikaní? 

3. Myslite si, že v niektorých prípadoch je neetické správanie ospravedlniteľné?  

4. Chcete oblasť etiky začleniť do stratégie spoločnosti? 

5. Aké sú hlavné hodnoty vo Vašej spoločnosti? 

6. Sú všetci zamestnanci oboznámení so stratégiou spoločnosti? 

7. Ktoré zo zainteresovaných skupín v podnikaní sú pre Vás najdôležitejšie?  

8. Čo pre Vás znamenajú zákazníci? 

9. Ako s nimi udržiavate vzťahy? 

10. Čo pre Vás znamenajú dodávatelia? 

11. Čo pre Vás znamenajú zamestnanci? 

12. Ako s nimi udržiavate a podporujete vzťahy? 

13. Prečo ste sa rozhodli vypracovať etický kódex? Aké dôvody Vás k tomu viedli? 

14. Čo je podľa Vás hlavným cieľom etického kódexu? 

15. Je etický kódex pre Vašu organizáciu potrebný? 

16.  Čo očakávate od etického kódexu?  

17. Čo podľa Vás uplatňovaním etického kódexu Vaša firma získa? 

18. Myslíte si, že etický kódex je spojený aj s určitými nevýhodami? 

19. Kto by sa mal podľa Vás kódexom riadiť? 

20. Aké oblasti by mal podľa Vás etický kódex určite obsahovať?  

21. Kde sa pri implementácii etického kódexu môžu podľa Vás vyskytnúť problémy? 

22. Aby etický kódex bol naozaj účinný, je potrebné, aby v organizácii bola zabezpečená 

komunikácia a dôvera. Ako postupujete pri zabezpečovaní komunikácie?  

23. Ako by ste zhodnotili úroveň dôvery? 

24. Aké morálne alebo etické konflikty môžu podľa Vás v podnikaní nastať? 

25. Stretli ste sa Vy osobne s niektorou z týchto situácii v podniku alebo v okolí? 

26. Etický kódex je jeden z viacerých nástrojov uplatňovania podnikateľskej etiky. 

Zvažuje do budúcnosti zaviesť aj ďalšie?  

27. Kto bude vo Vašej spoločnosti zodpovedný za oblasť etiky? 
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Príloha č. 4 

Otázky individuálneho štruktúrovaného rozhovoru určené pre obchodných zástupcov 

spoločnosti 

1. Aký má podľa Vás vplyv uplatňovanie podnikateľskej etiky na výkonnosť podniku? 

2. Myslíte si, že v niektorých prípadoch je neetické jednanie ospravedlniteľné?  

3. Stretli ste sa s neetickým konaním v podnikaní? Morálnymi či etickými problémami 

pri výkone Vášho zamestnania?  

4. Ste oboznámený so stratégiou spoločnosti ? 

5. Ste oboznámený s hodnotami spoločnosti? (Ak nie, na akých hodnotách si podľa Vás 

zakladá Vaša spoločnosť?) 

6. Aké sú Vaše individuálne obchodné hodnoty? 

7. Ako by ste zhodnotili úroveň komunikácie v spoločnosti, v ktorej pracujete? 

8. Ako by ste zhodnotili úroveň dôvery v spoločnosti? 

9. Ako by ste zhodnotili úroveň medziľudských vzťahov v organizácii? 

10. Čo pre Vás znamenajú zákazníci? 

11. Ako s nimi udržiavate vzťahy? 

12. Stretli ste sa už niekde s etickým kódexom?  

13. Aké oblasti by sa podľa Vás mal etický kódex obsahovať? Čo by mal podľa Vás 

zahŕňať?  

14. Čo podľa Vás etický kódex prinesie Vašej spoločnosti? 

15. Čo podľa Vás prinesie Vám ako obchodnému zástupcovi tejto spoločnosti? 
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Príloha č. 5 

Otázky individuálneho štruktúrovaného rozhovoru určené pre zákazníkov spoločnosti 

1. Aké konanie, správanie očakávate od svojich dodávateľov? 

2. Aké sú pre Vás hlavné rozhodujúce kritéria pri výbere dodávateľov? 

3. S čím ste nespokojní v oblasti dodávateľských vzťahov?  

4. Čo by mohlo vyvolať ukončenie dodávateľských vzťahov s niektorou zo spoločností? 

5. Aké hodnoty by mala mať spoločnosť, ktorá je Vaším dodávateľom? 

6. Stretli ste sa s neetickým konaním zo strany dodávateľov vo svojej praxi?  

7. Konajú Vaši dodávatelia v súlade s etickými zásadami? 

8. Ospravedlnili by ste dodávateľovi neetické správanie?  

9. Akým spôsobom by ste riešili etické problémy s dodávateľmi? 

10. Stretli ste sa vo svojej praxi s nejakou firmou, ktorá má etický kódex? 

11. Myslíte si, že na výber dodávateľa môže mať vplyv skutočnosť, že spoločnosť má 

etický kódex?  

12. Používate alebo prihliadate Vy na kritérium uvedené v predchádzajúcej otázke pri 

výbere dodávateľa?  

13. Boli by ste schopní rozviazať dodávateľské vzťahy v prípade, že by ste zistili 

skutočnosť, že firma porušila voči Vám ako zákazníkovi zásady etického kódexu? 
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Príloha č. 6 

Odpovede konateľa spoločnosti 

1. Má podľa Vás etické konanie vplyv na výkonnosť firmy?  

Samozrejme že má, pokiaľ sa nesprávajú zamestnanci eticky najmä voči zákazníkovi, 

ale aj voči dodávateľom môže to viesť k prerušeniu vzťahov a prerušeniu dodavok. To 

hovorím aj zo skúsenosti aj keď sme na trhu krátko. 

 

2. Aké vidíte najväčšie prekážky pri uplatňovaní etiky v podnikaní? 

Málo času vedenia zaoberať sa týmito vecami. 

 

3. Myslite si, že v niektorých prípadoch je neetické správanie ospravedlniteľné?  

To sú veľmi špecifické záležitosti a je to prípad od prípadu. Nie je správne neetické 

správanie.  

 

4. Chcete oblasť etiky začleniť do stratégie spoločnosti? 

Určite – eticky kódex bude vyvesený na www stránkach a bude ho poznať každý 

z distribútorov a každý ho bude mať k dispozícii. 

 

5. Aké sú hlavné hodnoty vo Vašej spoločnosti?  

Formálne nie sú stanovené. Sú to čestnosť voči zákazníkovi a úprimnosť, úplné 

vyhýbanie sa korupčnému správaniu 

 

6. Sú všetci zamestnanci oboznámení so stratégiou spoločnosti? 

Nie. 

 

7. Ktoré zo zainteresovaných skupín v podnikaní sú pre Vás najdôležitejšie? 

Zákazníci 

 

8. Čo pre Vás znamenajú zákazníci? 

Živobytie, sú tí, čo dávajú peniaze. Bez nich by sme nemohli existovať. 
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9. Ako s nimi udržiavate vzťahy? 

Osobne.  Individuálne s nimi udržiavame komunikáciu, s niektorými máme menej 

formálne vzťahy a s niektorými striktne formálne. Ale v každom prípade kladieme 

dôraz na čestnosť.  

 

10. Čo pre Vás znamenajú dodávatelia? 

Sú nahraditeľní. Dodávateľ musí byť lacný, kvalitný  a dochvíľny. 

 

11. Čo pre Vás znamenajú zamestnanci 

Jeden výkonný zamestnanec je lepší, ako viac nevýkonných. A výkonných 

zamestnancov si vážime. 

 

12. Ako s nimi udržiavate a podporujete vzťahy? 

Iba na pracovisku, neformálne vzťahy sa neudržiavajú.  

 

13. Prečo ste sa rozhodli vypracovať etický kódex? Aké dôvody Vás k tomu viedli? 

Chceme, aby všetci budúci zamestnanci a jednotky spolupracujúce s firmou boli 

oboznámené s tým, aké hodnoty zástava firma. Chceme aby mali k tomu prístup.  

 

14. Čo je podľa Vás hlavným cieľom etického kódexu? 

Prezentovať hodnoty hlavne pre zákazníka. To znamená, keď sa s nimi zamestnanci 

stotožnia a budú sa nimi pridržiavať prejaví sa to na správaní k zákazníkovi. 

 

15. Je etický kódex pre Vašu organizáciu potrebný? 

Zatiaľ nutný nie je, ale chceme ho vypracovať, kým nato sú časové prostriedky. 

Chceme budovať hodnotovú kultúru od začiatku. 

 

16.  Čo očakávate od etického kódexu?  

Že sa budú podľa toho správať ľudia z podniku k zákazníkom. Keď zákazník nájde 

etický kódex, si povie že toto je firma na úrovni. Zároveň bude môcť zhodnotiť, či 

zamestnanci dodržiavajú to, čo sa v etickom kódexe uvádza.  

 

17. Čo podľa Vás uplatňovaním etického kódexu Vaša firma získa? 

Iný uhol pohľadu zákazníka na firmu a zlepšenie vzťahov so zákazníkmi.  
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18. Myslíte si, že etický kódex je spojený aj s určitými nevýhodami?  

Časové prekážky. Hlavne oboznámiť zamestnancov s ním bude časovo náročné. 

 

19. Kto by sa mal podľa Vás kódexom riadiť? 

Okrem vedenia hlavne obchodníci. 

 

20. Aké oblasti by mal podľa Vás etický kódex určite obsahovať? 

 Úprimnosť voči zákazníkovi, čestnosť, odmietanie korupčného správania. 

Konkurencia – pretože na Slovensku čo sa týka tohto odvetvia sú malé obchodne 

firmy a s nimi treba udržiavať nejaký kontakt. Vzťahy s miestnymi organmi – 

starostami obcí. Tí sú pre nás aj zákazníci okrem iného. Daňové úrady. Dary – 

prijímať iba ak obdarovateľ nepožaduje protislužbu na úkor firmy. Zamestnanci - 

preberanie si kšeftov medzi zamestnancami, poškodzovanie mena spoločnosti, 

kolegov. Nekorektné jednanie v zmysle porušovania dohodnutých pravidiel so 

zákazníkmi.  

 

21. Kde sa pri implementácii etického kódexu môžu podľa Vás vyskytnúť problémy? 

Pri individualite človeka, pri zlej komunikácii vo vnútri firmy. 

Teraz je u nás komunikácia na dobrej úrovni  nie je nás veľa, ale časom budú vznikať 

väčšie väzby. A môžu sa vyskytnúť problémy s komunikáciou.  

 

22. Aby etický kódex bol naozaj účinný, je potrebné aby v organizácii bola 

zabezpečená komunikácia a dôvera. Ako postupujete pri zabezpečovaní 

komunikácie? 

Komunikácia je u nás na dobrej úrovni a už pracujeme aj na formálnej 

vnútropodnikovej komunikačnej sieti, pretože s prichádzajúcimi zamestnancami 

a zväčšovaním sa vyskytujú problémy. 

 

23. Ako by ste zhodnotili úroveň dôvery v organizácii? 

Myslím, že medzi členmi organizácie vládne dôvera. Čo sa týka zákazníkov, 

niektorým sa dá dôverovať a postačí ústna dohoda s inými musíme všetko uzatvárať 

písomne. 
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24. Aké morálne alebo etické konflikty môžu podľa Vás v podnikaní nastať? 

Korupcia, nedodržiavanie služobného postupu. Čo sa tyká obchodníkov kradnutie si 

kšeftov navzájom. 

 

25. Stretli ste sa Vy osobne s niektorou s týchto situácii priamo alebo v okolí? 

Zatiaľ sme sa nestretli ,ale predpokladám že by to mohlo nastať, preto chceme etický 

kódex, aby sme sa tomu vyvarovali včas.  

 

26. Etický kódex je jeden z viacerých nástrojov uplatňovania podnikateľskej etiky. 

Zvažuje do budúcnosti zaviesť aj ďalšie?  

Zatiaľ iba etický kódex. 

  

27. Kto bude vo Vašej spoločnosti zodpovedný za oblasť etiky? 

Zatiaľ nechávam záležitosti na seba, keď bude viac ako 100zamestnancov bude 

stanovený človek, ktorý bude zato zodpovedný. 
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Príloha č.7 

 

Spracovanie individuálnych štruktúrovaných rozhovorov s obchodnými zástupcami 

 

1. Aký má podľa Vás vplyv uplatňovanie podnikateľskej etiky na výkonnosť 

podniku? 

Odpovede obchodných zástupcov 

1 2 3 4 5 
Keď sa všetci ľudia 

správajú vo firme 

ako súčasť reťaze, 
tak rovnako určite 

firma navonok má 

väčšiu výkonnosť. 

Myslím, že každý máme svoju 

vlastnú osobnú etiku a nejako to 

centralizovať nemá zmysel. Každý 
si musí sám uvedomiť, že to, čo 

robí zanecháva na jeho mene buď 

dobré alebo zlé svetlo. 

Ak je uplatňovaná 

podnikateľská etika 

skutočne etická, tak určite 
bude robiť dobre meno 

podniku a tým aj pôsobiť 

na výkon podniku. 

Do istej miery 

pozitívny. Určite si 

pochvaľujem 
spoločnosti, ktoré sa 

správajú eticky a dám 

im aj lepšie zarobiť. 

Nikdy som sa s tým 

v podniku nestretol. 

Neviem na to 
dostatočne odpovedať 

keďže s tým nemám 

skúsenosti. 

 

2. Myslíte si, že v niektorých prípadoch je neetické jednanie ospravedlniteľné?  

Odpovede obchodných zástupcov 

1 2 3 4 5 
V niektorých 
prípadoch to je – 

v prípade, keď ide 

o dobro firmy  
a nepoškodzuje  sa 

verejný záujem. 

Každý má individuálnu osobnú etiku a či je neetické 
správanie ospravedlniteľné je zložité povedať. Záleží 

to od toho, či sa aj druhá strana správa eticky. Ak hej, 

tak prečo by sa mala firma voči nim správať  tak, ako 
sa správa k dobrému partnerovi alebo dobrému 

zamestnancovi. 

Určite 
nie. 

Toto je veľmi náročná 
a obsiahla otázka. 

Správna odpoveď je určite 

„nie“, ale aj tak sú zložité 
situácie, v ktorých si treba 

poradiť. 

To asi skôr nie. 
Vo svojej 

firme by som 

prešľapy 
nedovolil. 

 

3. Stretli ste sa s neetickým konaním v podnikaní? Morálnymi či etickými 

problémami pri výkone Vášho zamestnania?  

Odpovede obchodných zástupcov 

1 2 3 4 5 
Zatiaľ nie, ale môže sa 

to stať. Preto je dobré 
mať etický kódex po 

ruke. Môže mi pomôcť 

vzniknuté situácie 
riešiť.  

Stretávam sa s neetickým konaním skoro 

denne. Pri viacerých obchodných partneroch 
je potrebné všetko písať a podpisovať, ale 

zase u niektorých stačí osobná dohoda. Ide o 

nedodržanie nejakých záležitosti zo strany 
obchodného partnera  

Nestretol som sa v 

tejto firme so 
žiadnymi etickými 

problémami. Aspoň 

o tom neviem. 

Nepôsobím v 

podnikaní moc 
dlho a nemám 

zatiaľ našťastie 

takéto 
skúsenosti. 

Samozrejme, na 

každom rohu sa 
stretávame hlavne s 

korupciou na 

úradoch. 

 

4. Ste oboznámený so stratégiou spoločnosti ? 

Odpovede obchodných zástupcov 

1 2 3 4 5 
 

Áno 

 

Do istej miery áno. 

 

Áno. 

 

Moc nie. Áno, som. 
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5. Ste oboznámený s hodnotami spoločnosti? (Ak nie, na akých hodnotách si podľa 

Vás zakladá Vaša spoločnosť?) 

Odpovede obchodných zástupcov 

1 2 3 4 5 
Nie sú formálne  stanovené. Neformálne sú  

čestnosť, otvorenosť voči zákazníkom.  Sú 

to kľúčové záležitosti  s nimi to ide dobre. 

Dlhodobá stabilita, 

otvorenosť, 

vzájomná dôvera. 

Rovnosť 

šancí, 

úprimnosť.  

Na túto otázku vôbec nedokážem 

odpovedať. Pracujem pre túto 

spoločnosť veľmi krátko. 

Efektívnosť, 

flexibilita. 

 

6. Aké sú Vaše individuálne obchodné hodnoty? 

Odpovede obchodných zástupcov 

1 2 3 4 5 
Tak ako som spomínal, 

mojimi obchodnými 

hodnotami sú otvorenosť, 
čestnosť a aj 

spravodlivosť.  

Moje individuálne obchodne 

hodnoty sú založené na dôvere, 

čestnom jednaní so zákazníkmi a 
úprimnej komunikácii. Snažím sa 

zákazníkom vyhovieť čo najviac 

a najústretovejšie. 

Takže je to 

úprimnosť, dôvera. 

To je dôležité, tým 
robím dobré meno 

aj sebe, nie len 

spoločnosti.  

Pracujem 

najlepšie ako je v 

mojich silách. 
Otvorene a 

pravdivo jednám 

so zákazníkmi.  

Pracovať vždy efektívne, byť 

výkonný zamestnanec, ktorý 

je čestný voči svojím 
zákazníkom a svoju prácu robí 

poctivo.  

 

7. Ako by ste zhodnotili úroveň komunikácie v spoločnosti, v ktorej pracujete?  

Odpovede obchodných zástupcov 

1 2 3 4 5 
Komunikácia je na 
dostatočnej úrovni.  

Myslím, že na tejto oblasti by sa malo 
vždy pracovať. A vždy je aj na čom 

pracovať 

Komunikácia v 
spoločnosti je 

v poriadku  

Myslím, že 
komunikácia je 

dostatočná.  

Čo sa týka komunikácie vo 
firme je v úplnom poriadku.  

 

8. Ako by ste zhodnotili úroveň dôvery v spoločnosti? 

Odpovede obchodných zástupcov 

1 2 3 4 5 
Áno, dôvera je 

takisto na 

dostatočnej úrovni.   

Táto oblasť si 

vyžaduje takisto 

neustálu pozornosť a 
zlepšovanie.  

Dôvera medzi nami 

vnútri spoločnosti je 

dostačujúca a na 
dobrej úrovni.  

 Nevidím v 

dôvere vo 

firme  nejaké 
problémy.  

V našej firme je dôvera. U firiem, pre ktoré 

robím obchodné zastúpenie málokedy mám čas 

vytvárať atmosféru dôvery. Ide čisto o biznis, 
ale v rámci firmy určitá dôvera musí byť. 

 

9. Ako by ste zhodnotili úroveň medziľudských vzťahov v organizácii? 

Odpovede obchodných zástupcov 

1 2 3 4 5 
Čisto 

pracovná 

úroveň.  

Vzťahy sú výlučne na 

formálnej úrovni. Ďalej 

poviem len to, že riešenie 
konfliktov je dlhodobá 

záležitosť a niektoré visia vo 

vzduchu ozaj dosť dlho.  

Dobrá úroveň medziľudských 

vzťahov je v našej organizácii. 

Vzťahy medzi nami sú skôr na 
formálnej úrovni. Asi tak by 

som to zhodnotil. 

Pracujem pre túto 

spoločnosť 

priveľmi krátko na 
to, aby som 

dokázal zhodnotiť 

takto širokú otázku. 

Všade sa vyskytujú konflikty, 

dôležité je, aby nás posúvali ďalej a 

nebrzdili. Snažíme sa ponaučiť z 
každej chyby. 
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10. Čo pre Vás znamenajú zákazníci? 

Odpovede obchodných zástupcov 

1 2 3 4 5 
Bez nich by som 

nepracoval, sú kľúčoví.  

Príjem. Obchod, prácu. Sú niečím, čo prináša našej firme 

peniaze. 

To čo pre každý podnik – 

živobytie. 

 

11. Ako s nimi udržiavate vzťahy? 

Odpovede obchodných zástupcov 

1 2 3 4 5 
Na osobnej baze - osobne 
návštevy, záujem o jeho 

problémy o jeho úspechy. 

Pomerne intenzívne. 
Neustále sme v kontakte 

a riešime záležitosti. 

Voláme si, píšeme 
si, bežné 

udržiavanie 

vzťahov. 

Snažím sa s nimi 
udržiavať dobré 

vzťahy na 

profesionálnej úrovni. 

K tejto otázke by sa dala napísať 
celá kniha. Vzťahy udržiavame 

rôzne, telefonicky, písomne, 

osobne. 

 

12. Stretli ste sa už niekde s etickým kódexom?  

Odpovede obchodných zástupcov 

1 2 3 4 5 
Áno – je to nejaká 

demonštrácia vnútorných 

hodnôt spoločnosti 
navonok. 

Viem, že napríklad 

telekomunikační 

operátori ich majú 
spracované a sú pomerne 

rozsiahle. 

Stretol som sa 

s ním, moc mi 

to ale 
nehovorí. 

Áno, stretol som sa s ním. 

Znamená pre mňa záväzok správať 

sa nejakým spôsobom stanoveným 
v písomnej podobe za istých 

situácií. 

Niečo mi to hovorí, 

osobne som nikdy vo 

firme etický kódex 
neuplatňoval. 

 

13. Aké oblasti by mal podľa Vás etický kódex obsahovať? Čo by mal podľa Vás 

zahŕňať?  

Odpovede obchodných zástupcov 

1 2 3 4 5 
Správanie sa voči 

konkurencii, 
k zákazníkom. 

Treba tam uviesť, ako by sa 

mal správať zamestnanec 
v kontakte s protivným 

zákazníkom. 

Ja som žiadny nikdy 

nečítal, neviem čo by mal 
obsahovať. Nikdy som ho 

nepotreboval. 

Správanie medzi 

zamestnancami, 
správanie firmy voči 

okoliu. 

Asi by mal hlavne upravovať 

právne vzťahy medzi 
dodávateľom a odberateľom. 

Alebo skôr morálne vzťahy. 

 

14. Čo podľa Vás etický kódex prinesie Vašej spoločnosti? 

Odpovede obchodných zástupcov 

1 2 3 4 5 
Väčší poriadok  a aj z dlhodobého 

hľadiska lepšiu koordináciu. 

Snáď by mohol sprehľadniť odmeňovanie 

a trestanie zamestnancov. 

Neviem. Hlavne určí spôsoby 

správania. 

Neviem. 

 

15. Čo prinesie Vám ako obchodnému zástupcovi tejto spoločnosti? 

Odpovede obchodných zástupcov 

1 2 3 4 5 
Držadlo, vzor, návod, na ktorý sa 
môžem obrátiť v prípade,  že som si 

neistý v nejakej situácii a nechcem to 

riešiť napríklad súdnou cestou. 

Neviem, 
uvidíme. 

Neviem. Stanoví písomne spôsoby správania, 
ktorými sa budem ja a ostatní riadiť.  

Práve to, čo som spomínal už pred 

chvíľou. 

Ak firma prijme takýto kódex 
a bude súčasťou zmluvy, budem 

sa mu snažiť prispôsobiť. 
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Príloha č. 8            

Odpovede 1. zákazníka 

1. Aké konanie, správanie očakávate od svojich dodávateľov? 

Od svojich dodávateľov očakávam hlavne spoľahlivosť, ochotu pri riešení problémov, 

dobrú komunikatívnosť medzi mnou a nimi, oboznamovanie s novými produktmi a  

po dlhšom čase a veľkých odberoch, by neboli zlé nejaké malé benefity prípadne 

zľava na produkty a vzorky nových produktov zdarma. 

 

2. Aké sú pre Vás hlavné rozhodujúce kritéria pri výbere dodávateľov? 

U mňa rozhoduje hlavne kvalita a dobrá komunikácia medzi mnou a dodávateľom. 

 

3. S čím ste nespokojní v oblasti dodávateľských vzťahov?  

Som nespokojný napríklad s pomalým riešením problémov, prípadne s meškaním 

dodávky tovaru alebo nedostatočným oboznámením s produktom zo strany 

dodávateľa. 

 

4. Čo by mohlo vyvolať ukončenie dodávateľských vzťahov s niektorou 

zo spoločností? 

Ukončenie by mohlo vyvolať  hlavne zhoršenie kvality produktu, neprimeraná cena. 

 

5. Aké hodnoty by mala mať spoločnosť, ktorá je Vaším dodávateľom? 

Úcta k zákazníkovi, dochvíľnosť, rýchle riešenie problémov a vysoká kvalita 

výrobkov. 

 

6. Stretli ste sa s neetickým konaním zo strany dodávateľov vo svojej praxi? 

S neetickým jednaním som sa zatiaľ nestretol. 

 

7. Konajú Vaši dodávatelia v súlade s etickými zásadami? 

Doposiaľ všetci dodávatelia jednali v súlade s etickými zásadami. 

 

8. Ospravedlnili by ste dodávateľovi neetické správanie? 

Nevidím dôvod, som predsa jeho zákazník a má sa správať eticky, veď žije predsa  

z mojich peňazí. 
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9. Akým spôsobom by ste riešili etické problémy s dodávateľmi? 

Áno, no ak by sa firma nepridržiavala a prišiel by so som nato riešil by som to 

pravdepodobne výmenou dodávateľa. 

 

10. Stretli ste sa vo svojej praxi s nejakou firmou, ktorá ma etický kódex? 

Stretol a spolupracujem s jednou takou firmou. 

 

11. Myslíte si, že na výber dodávateľa môže mať vplyv skutočnosť, že spoločnosť má 

etický kódex?  

Myslím si že etika je pri výbere veľmi dôležitá. Pre mňa to znamená príjemné 

jednanie s dodávateľskou firmou ktoré považujem za veľmi dôležité. 

  

12. Používate alebo prihliadate  Vy na kritérium uvedené v otázke 11 pri výbere 

dodávateľa? 

Áno  ja nato prihliadam 

 

13. Boli by ste schopní rozviazať dodávateľské vzťahy v prípade, že by ste zistili 

skutočnosť, že firma porušila voči Vám ako zákazníkovi zásady etického kódexu? 

Ak by bol pre mňa ten konkrétny dodávateľ dôležitý určite by som sa snažil o nejaké 

rozumné vysvetlenie a ak by bola snaha zo strany dodávateľa o nejakú nápravu tak by 

som vzťahy nerozviazal. 
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Príloha č. 9                                 

Odpovede 2. zákazníka 

1. Aké konanie očakávate od svojich dodávateľov? 

Očakávame od nich hlavne spoľahlivosť, dochvíľnosť. Chceme dodávateľov, ktorí sú 

čestní a nie sú s nimi závažné problémy.  

 

2. Aké sú pre Vás hlavné rozhodujúce kritéria pri výbere dodávateľov? 

Tých je samozrejme viac. Jedným z nich je cena, potom kvalita, spoľahlivosť. Ďalej 

veľkú úlohu zohráva aj komunikácia dodávateľa so mnou. Či už pri zjednávaní cien, 

podávaní informácii výskyte problémov.  

 

3. S čím ste nespokojní v oblasti dodávateľských vzťahov?  

Keďže my sme zákazník, ktorý dáva firme zarobiť, nemáme radi nekorektné jednanie, 

nemáme radi to, že si firma neuvedomuje, že my sme zákazník a má sa nám vyhovieť 

ako najviac to je možné. Ďalej je veľkou prekážkou nespoľahlivosť, nedodržiavanie 

toho, na čom sme sa vopred dohodli. A veľký pozor si treba dávať nato, aby nás 

v dnešnej dobe nikto neoklamal. 

 

4. Čo by mohlo vyvolať ukončenie dodávateľských vzťahov s niektorou zo 

spoločností? 

Opakované neplnenie zmlúv alebo záležitosti, ktoré sme si zjednali, nesplnenie toho, 

čo nám firma sľúbila. Alebo ak by vyšlo najavo, že sa nás firma nejakým spôsobom 

snažila oklamať. 

 

5. Aké hodnoty by mala mať spoločnosť, ktorá je Vaším dodávateľom? 

Mala by byť korektná, čestná, spravodlivá voči nám ako zákazníkovi. Mala by 

s poriadne uvedomovať: „Náš zákazník, náš pán!“ A nie len uvedomovať, ale hlavne 

sa podľa toho správať. Ďalej je dôležité, aby firma mala kvalitné produkty.  

 

6. Stretli ste sa s neetickým konaním zo strany dodávateľov vo svojej praxi? 

Áno v minulosti. Teraz už nie.  
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7. Konajú Vaši dodávatelia v súlade s etickými zásadami? 

Súčasní áno. Teda aspoň doposiaľ neviem o nejakom neetickom jednaní zo strany 

súčasných dodávateľov. V minulosti sa vyskytli problémy. Ale s takými 

problémovými firmami sme spoluprácu ukončili.  

 

8. Ospravedlnili by ste dodávateľovi neetické správanie?  

Či by sme odpustili neetické správanie? V žiadnom prípade nie. Je povinnosťou firiem 

sa správať v súlade so všetkými zásadami a normami k zákazníkovi.  

 

9. Akým spôsobom by ste riešili etické problémy s dodávateľmi? 

Všetko by záležalo od situácie a snahy problémy riešiť. Lebo problémy sa vyskytnú 

vždy. Záležalo by to aj na závažnosti problému. Podľa toho by sa postupovalo. 

Prvoradá je komunikácia a potom prijatie krokov. Buď nejaké napomenutie, dohoda 

alebo rozviazanie vzťahov.  

 

10. Stretli ste sa vo svojej praxi s nejakou firmou, ktorá ma etický kódex? 

Viem o firmách, ktoré majú etický kódex a s niektorými z nich spolupracujem a mám 

s nimi dobré skúsenosti.  

 

11. Myslíte si, že pri výbere dodávateľa môže mať vplyv skutočnosť, že spoločnosť 

má etický kódex?  

Isteže áno, ale iba v prípade ak sa neho aj pridržiava. Ak by nejaká firma mala etický 

kódex a nenapĺňala by ho v skutočnosti, malo by to skôr zlý dopad. Takúto firmu by 

som nezvolil osobne za svojho dodávateľa.  

 

12. Používate alebo prihliadate Vy na kritérium uvedené v otázke 11 pri výbere 

dodávateľa? 

Neprihliadali sme nato zatiaľ, ale eventuálne by to mohlo byť jedno z mnoho kritérií 

pri výbere dodávateľa.  

 

13. Boli by ste schopní rozviazať dodávateľské vzťahy v prípade, že by ste zistili 

skutočnosť, že firma porušila voči Vám ako zákazníkovi zásady etického kódexu? 

Samozrejme, že áno. To rozviazanie by bolo v tomto prípade okamžité. Neetické 

jednanie považujeme za nezodpovedné. 


