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Anotace 

 

Diplomová práce se zabývá aplikací etiky do bankovnictví. Je věnována podnikatelské 

etice a etickému kodexu v Československé obchodní bance, a.s. Práce analyzuje 

původní etický kodex banky a  zabývá se implementací nového etického kodexu, do 

kterého je začleněna mimo jiné i „Politika Hlášení škodlivého jednání“. Diplomová 

práce přináší  průřezový průzkum mezi zaměstnanci Československé obchodní banky, 

a.s. o jejich informovanosti a schopnosti naplňovat zásady etického kodexu. Na základě 

výsledků tohoto průzkumu a následné analýzy byla bance doporučena možná řešení.  

 

Klí čová slova 
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Annotation 

The diploma work addresses the application of ethical code into banking. It deals with 

business ethic and ethical code of Československá obchodní banka, Inc. The thesis 

analyses the original ethical code of the bank and engages in the implementation of the 

new ethical code which includes, among others, “The Whistle Blowing Policy”. The 

diploma work brings a cross-sectional survey of the employees of Československá 

obchodní banka, Inc. about their awareness and ability to fulfil the principles of the 

ethical code. The bank was recommended possible solutions based on the results of the 

survey. 
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1. Úvod   

 „Dodržováním etiky ve společnosti druhé osoby jí dáváme jasně najevo, jak si jí 

vážíme a jak je pro nás důležitá její přítomnost“ (30). 

V teoretické části diplomové práce popisuji obecně podnikatelskou etiku a 

společenskou odpovědnost, jejich význam pro podnikání jednotlivých firem a 

celospolečenský přínos. Etické chování podniků je výhodná podnikatelská strategie, 

která je základem konkurenceschopnosti, dlouhodobé udržitelnosti na trhu a současně 

prospívá celé společnosti.  

 

Práce se zabývá samoregulací v bankovním sektoru. Banky vedle závazných 

právních norem a pokynů regulátora přijímají další pravidla ve formě minimálních 

standardů a kodexů. Ty zajišťují větší přehlednost a transparentnost  a celkově vyšší 

úroveň služeb poskytovaných bankovním sektorem. Samoregulace podporuje 

prolínání etických a prodejních pravidel a zvyšuje úroveň konkurenceschopnosti. 

V České republice hraje v samoregulaci důležitou úlohu Česká bankovní asociace 

(ČBA), která prosazuje zájmy svých řádných členů jako jednotného subjektu, 

napomáhá koordinaci při uplatňování různých standardů a snaží se komplexně řešit 

problémy českého bankovního sektoru.  

 

Banka není klasickou firmou, která vyrábí a prodává zboží nebo poskytuje služby, 

ale pracuje s penězi svých klientů. Pro banky je to obchod, pro klienty způsob, jak 

chránit a pokud možno zhodnotit své úspory, způsob, jak si opatřit a zabezpečit 

prostředky pro svoje investice a především získat pocit jistoty. Klienti nevkládají do 

banky pouze své peníze, ale také svoji důvěru , která hraje velmi důležitou roli ve 

fungování bank a finančních institucí.   

Etika patří k bankovnímu sektoru od samého počátku existence bank, neboť důvěra 

mezi bankou a klientem je nezbytnou podmínkou oboustranně prospěšného obchodu a 

základní podmínkou fungování celého bankovního systému. Součinnost vzájemné 

důvěry umožňuje bance poskytovat služby na profesionální úrovni za dodržení platné 

legislativy a dodává klientovi pocit bezpečí. 
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Praktická část je věnována podnikatelské etice v Československé obchodní bance, 

a.s. (ČSOB), ve které jsem zaměstnancem. ČSOB rozhodla o přijetí Kodexu chování 

v polovině roku 2006. Tento dokument vznikl jako překlad Etického kodexu KBC bank 

Belgie, která je  majoritním vlastníkem ČSOB. Etický kodex ČSOB byl svou formou 

spíše formalistický dokument a byl zaměstnanci obtížně přijatelný, jelikož spíše mnoho 

přikazoval a velmi málo vysvětloval. Diplomová práce analyzuje původní Etický kodex 

ČSOB a vyzdvihuje nutnost vytvořit a implementovat v ČSOB nový Etický kodex. Při 

jeho tvorbě vycházel realizační tým z podrobné analýzy trhu, z firemních hodnot 

popsaných v Leadership modelu, z požadavků vedení, jak má tento dokument vypadat a 

dále se nechali jeho tvůrci inspirovat kodexy jiných společností.  

 

Nový Etický kodex ČSOB má návaznost na další dokumenty. Je zde nově zahrnuta 

problematika „Hlášení škodlivého jednání“, které se diplomová práce podrobně 

věnuje.  

Diplomová práce vznikla na základě průzkumu, který byl po vnitřní oponentuře vedení 

ČSOB proveden formou dotazníku průřezově mezi zaměstnanci. Týkal se 

informovanosti zaměstnanců o problematice „Hlášení škodlivého jednání“. Výsledky 

tohoto dotazníku byly vyhodnoceny a současně doporučeny návrhy řešení, které byly 

předloženy bance. 
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2. Vymezení problému a cíle práce   

Podstatou diplomové práce je teoreticky postihnout oblasti podnikatelské etiky a 

společenské odpovědnosti. Práce se zabývá otázkou, jaké jsou přínosy etického 

chování, a jak je možné etiku do podnikání integrovat. Podrobněji se zabývá některými 

nástroji integrace etiky do podnikání jako jsou etické kodexy, etický leadership a 

whistleblowing.  

Část věnovaná bankovnictví se zabývá bankovním prostředím v České republice, 

podrobněji pak samoregulací a Českou bankovní asociací, která hraje v samoregulaci 

v bankovnictví v České republice hlavní roli. Práce popisuje Etický kodex ČBA, který 

je základním stavebním kamenem pro etické kodexy členských bank.  

V praktické části se diplomová práce zabývá podnikatelskou etikou v Československé 

obchodní bance, a.s. Definuje banku jako podnikatelský subjekt a popisuje její 

obchodní etiku. Cílem práce je zanalyzovat původní Etický kodex ČSOB a podrobně 

popsat nové řešení tohoto dokumentu a jeho efektivní implementaci. 

S problematikou „Hlášení škodlivého jednání“, která je nedílnou součástí nového 

Etického kodexu ČSOB, byli zaměstnanci banky seznámeni již před půl rokem. 

Průzkum dotazníkem se zabývá informovaností zaměstnanců ČSOB o této 

problematice. Dotazníkem bylo osloveno 30% zaměstnanců banky. Úkolem diplomové 

práce je zhodnotit, jak jsou zaměstnanci připraveni zachovat se v situaci, kdy odhalí 

škodlivé jednání u svých kolegů. Cílem diplomové práce je analýza výsledků dotazníku 

a návrhy možných řešení a opatření. Tyto návrhy byly předloženy bance.  

 

Výsledky průzkumu a návrhy řešení jsou pro vedení ČSOB i KBC základem pro 

další srovnávání a rozhodování se v oblasti etiky, jelikož se snaží etiku a morálku 

aktivně začleňovat do svých podnikatelských aktivit. ČSOB vydává nemalé prostředky 

v oblasti posilování etiky, proto také očekává odezvu od svých zaměstnanců. Banka se 

může sebelépe snažit o šíření etiky, pokud ovšem nemá součinnost zaměstnanců, 

nedokáže vůbec nic. Proto je důležité, aby zaměstnavatel věděl, jaké mají zaměstnanci 

morálními postoje a jak jsou seznámeni s vydanými dokumenty.  
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 3. Teoretická východiska práce 

3.1. Etika 

„Etika (jako vědní disciplína) se snaží o hledání a nalezení správného jednání; snaží 

se o nalezení toho, co máme činit na základě svého rozumového vhledu a tedy v 

souladu se svým myšlením“ (14). 

 

„Etika představuje jakýsi obecný rámec, který je tvořen principy, tradicemi, zvyky a 

pravidly daného ekonomického řádu a vůlí jedince řídit se jimi“ (3). 

 

 

3.1.1. Co je to etika   

 

„Pojem „etika“ je odvozen od řeckého „éthos“, což znamená mrav, zvyk. Etika je 

v současnosti společenská věda, jejímž předmětem zkoumání je morálka. Předmět 

zkoumání můžeme vymezit v širším pojetí, kdy je etika teorií humanity, nebo v užším 

pojetí, kdy etiku chápeme jako vědu filozofického charakteru, která zkoumá mravně 

relevantní jednání a chování člověka“ (10, str.41). 

 

Etika je disciplína praktické filozofie, která zkoumá morálku a její normy. Patří tedy do 

oblasti filozofie jakožto nauka o správném chování. Zabývá se  teoretickým zkoumáním 

principů a hodnot, které usměrňují lidské jednání v situacích, kdy existuje možnost 

volby prostřednictvím svobodné vůle.  

Etika se orientuje především na zásady správného lidského chování, hodnotí činnost 

člověka z hlediska dobra a zla a slouží k rozhodování mravních problémů. Jejím 

předmětem je tedy hodnocení morálnosti života lidí.  Na rozdíl od morálky, která je 

blíže konkrétním pravidlům, se etika snaží najít společné a obecné základy, na nichž 

morálka stojí a  usiluje o to morálku zdůvodnit (36). 
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3.1.2. Historie etiky  

 

Etika v antice odpovídala nejen na otázky, co je dobré a co je špatné, ale jednalo se také 

o teorii způsobu lidského života. Sokratés mluví o tom, že jej vede svědomí, věřil, že 

poznání je ctnost a neřest, že je důsledkem neznalosti. Podle Platóna je jednání člověka 

řízeno třemi stránkami: žádostivostí, vůli a rozumem. Rozum má ovládat žádosti za 

použití vůle. Na otázku, proč je lepší být spravedlivý, odpovídá takto: „Rozum se 

zabývá věčnými hodnotami, žádostivost dočasnými, proto má mít rozum přednost.“ 

Dobrý a spravedlivý je pro Platóna totéž (36). Za zakladatele etiky je pokládán jeden 

z nejvýznamnějších filozofů – Aristoteles. Napsal tři spisy o etice: Etika Nikomachova, 

Etika Eudemianova, Magna moralia (Velká etika) (17). Aristoteles je zastáncem „zlaté 

střední cesty“, špatné jsou podle něj pouze extrémy. Například hněv je dobrý, pokud 

člověka podněcuje, ale hněv ve svých extrémních podobách, jako jsou zášť a  nenávist, 

je špatný, stejně jako v opačných extrémech netečnost a apatie. Mezi extrémy se nalézá 

harmonie. Etika znamenala nejen vědět, co je dobré a co špatné, ale také podle toho žít.  

Další směry pak také řeší etické otázky. Epikurejci věřili, že jediným cílem a ctností 

člověka je blaho. Stoikové se zase shodně s Aristotelem domnívali, že cílem člověka je 

eudamonia (štěstí, blaženost, stav, kam nás dovede náš rozum).Věřili, že vesmír 

uspořádala inteligentní bytost a že tedy má smysl. Uznávali realitu takovou, jaká je. 

Člověk musí umět přijmout, že některé věci může změnit a některé ne. A za ty, které 

může změnit, musí umět přijmout odpovědnost (36).  

 

Ve středověku měla největší vliv křesťanská etika, která vidí základ mravního chování 

v touze vyrovnat se osobě Ježíše Krista ctností, dobrotou, láskou a sebeobětováním se 

bližním. Ježíš Kristus se tak stal vzorem ctnostného člověka. Proto je zdůrazňováno 

svědomí, jímž byl člověk obdařen, aby mohl sám rozhodovat o tom, co je dobré a co 

špatné (17). Středověká etika se tedy plně nese v křesťanském duchu. Protože je ale 

období středověku v dějinách historie dlouhou vývojovou etapou, není etika v rámci 

celého období neměnná. Na ctnosti, jako jsou spravedlnost, moudrost, umírněnost, 

statečnost, láska, víra a naděje, je vždy kladen důraz. V průběhu období středověku 

se však jejich váhy mění. Zatímco ve starším období hraje důležitou roli víra 
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v Boha, v mladším středověku se autoři navracejí k duchu Aristotelovy filozofie a 

jejich pojetí klade větší důraz na logiku a rozum (7). 

Tomáš Akvinský rozvinul etiku na základě tohoto přirozeného zákona. Vycházel právě 

z křesťanské tradice a podařilo se mu podložit křesťanskou etiku racionálními základy. 

Každá věc sleduje účel a naplnění tohoto účelu je dobré. Rozum, který člověk od Boha 

dostal, je východiskem morálky. Mravní posouzení jednání nezávisí na jeho výsledku, 

ale na účelu, ke kterému směřuje, a protože je přirozené právo založeno na rozumu, není 

kulturně podmíněné.  

 

V novověku se etika vypořádávala s otázkou, co tvoří základ morálky. Thomas Hobbes 

míní, že cestou k vytvoření norem má být dohoda mezi vládcem a jedinci. Vládce by 

neměl obavu z anarchie. Dohoda má být prosazována za účelem omezení sobeckých 

lidských emocí a má vést k vzájemnému prospěchu. Také John Locke uznává ve svém 

„Pojednání o vládě“ z roku 1690 potřebu společenské smlouvy , ta je totiž nutným 

arbitrem pro nestranné řešení sporů. Autorita však nemá být v rukou vládce, ale náleží 

spíše státním institucím. Na tomto základu stojí i dnešní moderní demokracie a oddělení 

moci zákonodárné, výkonné a soudní.  

John Stuart Mill rozvinul tzv. utilitarismus, v němž je kriterium správnosti jednání 

štěstí. Společnost se podle něj neobejde bez zásad, jakou je např.zásada 

pravdomluvnosti.  

U zrodu jedné z nejvlivnějších etických teorií stál Jeremy Bentham. Hledání teorie 

morálky ve prospěch občanů jej vedlo k principu užitečnosti. Akce je užitečná, pokud 

vede k co největšímu a nejtrvalejšímu štěstí velkého počtu lidí. Záleží tedy především 

na následcích každého činu, a to, zda je čin v souladu s normami, je druhořadé. 

Immanuel Kant si byl vědom, že nepoznáváme věci jaké jsou, ale jak se nám jeví. 

Morálku proto zakládá na dobré vůli. Ta může být jediným správným východiskem 

dobrého jednání. V „Kritice praktického rozumu“ (1788) představil kategorický 

imperativ: „Jednejte tak, aby maxima vaší vůle mohla vždy být současně uplatněna jako 

princip vytvářející univerzální zákon.“ Druhý člověk nemá být pro nás prostředkem 

našeho prospěchu. Cílem je lidskost. Kantova morálka  platí bez ohledu na důsledky  

(36). 
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Arthur Schopenhauer je jedním z Kantových kritiků. Stejně jako on klade důraz na vůli, 

avšak zdůrazňuje i motivaci, spravedlnost a nesobeckost. Navíc také upozorňuje na 

lidskou tendenci ke zlému.  

Friedrich Nietzsche svojí teorií panské a otrocké morálky vyvolal velkou odezvu 

nacistického hnutí, které jeho teorii zneužilo. Výrokem „Bůh je mrtev!“ se loučí s 

představou absolutní morálky. Místo toho má být smyslem všeho nadčlověk, jehož 

cílem je směřování ke zdokonalení lidstva.  

Karel Marx posunul chápání etických principů do závislosti na výrobních vztazích. 

Etické normy chápal jako třídně podmíněné (17). 

Představitel existencionalismu Sören Kierkegaard považuje za stěžejní vztah člověka s 

Bohem. Bůh dal člověku svobodnou vůli a s tou je svázaná odpovědnost. Lidská 

existence je něčím zcela jedinečným, nezáleží jen na výsledku naší volby, ale na tom, 

zda byla myšlena upřímně. 

Martin Heidegger mluví o maskách, které si člověk obléká. S ostatními lidmi se setkává 

jenom povrchně. Cesta k převzetí odpovědnosti vede skrze uvědomění si omezenosti 

svojí existence a smrti. 

Jean-Paul Sartre tvrdí, že neexistuje žádný účel nebo smysl lidské existence. Existence 

podle něj předchází esenci. Člověk nejdříve existuje a pak teprve určuje, čím bude. Je 

důležité „být sám sebou“ a ne jen přijímat role. Domyslel svět bez Boha, byl 

přesvědčen, že „není na co se upnout, jsme tím, co ze sebe uděláme.“  

Podle představitele situační etiky Josepha Fletchera není moudré postupovat od pravidel 

k situacím. Namísto toho nastoluje, že jediné a absolutní pravidlo je pravidlo lásky. 

Částečně tak navazuje na křesťanskou morálku (36). 

 

 

3.1.3. Společenská odpovědnost a podnikatelská etika 

 

V současné době lze na teoretické a praktické úrovni vypozorovat tři základní proudy 

formující oblast etického a odpovědného podnikání: 

• podnikatelská etika  

• společenská odpovědnost firem  

• vzájemná kombinace podnikatelské etiky a společenské odpovědnosti firem. 
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V oblasti podnikatelské etiky a  společenské odpovědnosti firem existuje poměrně velká 

nevyjasněnost terminologie. International Business Ethics Institute popisuje na svých 

webových stránkách několik dalších koncepcí. Vedle podnikatelské etiky (Business 

Ethics) a společenské odpovědnosti firem (Corporate Social Responsibility) uvádí také 

corporate compliance, corporate responsibility, corporate governance či stakeholder 

theory.  

Pokud je používán termín „etické chování“ nebo „odpovědné chování“, není tím 

myšleno pouze chování, které se týká buď pouze podnikatelské etiky nebo naopak 

společenské odpovědnosti. Je třeba nahlížet na podnikatelskou etiku a společenskou 

odpovědnost souběžně jako na jednotný myšlenkový směr, který zdůrazňuje přiměřené 

chování podnikatelů ke svému sociálnímu i životnímu prostředí (13). 

 

Společenská odpovědnost 

 

Společenskou odpovědností firem rozumíme dle definice EU „dobrovolné integrování 

sociálních a ekologických hledisek do každodenních firemních operací a interakcí se 

stakeholdery.  Podnikatelský subjekt i v tomto případě maximalizuje zisk, opět se však 

přitom snaží brát v potaz své sociální a životní prostředí. V této souvislosti se v 

literatuře často objevuje termín triple-bottom-line (tzv. trojí základ podnikání). Tímto 

termínem jsou zdůrazněny tři základní dimenze, které by měl podnik brát vždy na 

zřetel, a to ekonomickou, sociální a environmentální oblast. Tento trojí základ 

podnikání reflektuje na koncepci trvalé udržitelnosti. Podniky, které vedle svých 

ekonomických cílů zohledňují i sociální a environmentální hlediska, při zachování 

ekonomické efektivnosti v konečném důsledku snižují negativní dopady na prostředí, a 

dokonce mohou přispívat k pozitivnímu vývoji a rozvoji svého sociálního a životního 

prostředí (13). 

 

Podnikatelská etika  

 

„Být etický neznamená být perfektní, vyžadovat od spolupracovníků maximální výkon, 

starat se o zákazníky “na úrovni“, pevně se držet litery zákona, žít v pokrytectví nebo se 

stát obhájcem některé náboženské doktríny, nýbrž podřizovat každé jednotlivé 
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rozhodnutí etickým kritériím. Být etický znamená vnášet do rozhodovacího procesu 

etická kriteria a perspektivu stejně rutinně jako perspektivu ekonomickou“ (9, str.79). 

 

„V podnikatelské etice jde o reflexi etických principů do veškerých podnikatelských 

činností, zahrnující individuální a korporativní hodnoty“ (4, str.52). 

 

„Podnikatelská etika řeší věcný konflikt mezi vlastním sebezájmem a zájmy ostatních 

lidí, konflikt odedávna spojovaný s obchodní činností. Na druhé straně  je to nová 

disciplína, která hledá teoretické koncepty a modely chování firem i jejich 

zodpovědných zástupců v globalizovaném a hodnotově nestejnorodém světě podnikání“ 

(10, str.14). 

Podnikatelská etika není terminologicky dostatečně ukotvená. Příčinou toho je velmi 

krátká doba vývoje, který má podnikatelská etika za sebou. Je to dáno také mohutným 

rozvojem koncepcí, které vznikaly v různých částech světa nezávisle na sobě a přinášely 

s sebou svoji vlastní jazykovou výbavu (10). 

 

Podnikatelská etika se snaží o nalezení správného a skutečnosti odpovídajícího chování 

podnikatelských subjektů. Podnikatelský subjekt, který se rozhodne do svého podnikání 

implementovat etický program, neztrácí nic ze své přirozené funkce, tzn. stále se snaží o 

maximalizaci zisku. Činí tak však se zohledněním sociálního a životního okolí. Etické 

hodnoty se v různých oborech činnosti liší, avšak v zásadě se zabývají stejným okruhem 

otázek: 

• slušnost a věrnost zákonu, 

• bezpečnost a kvalita výrobků, 

• konflikty zájmů a jejich řešení, 

• uzavírání pracovních smluv, 

• bezpečnost a ochrana zdraví na pracovišti, 

• poctivost v odbytových praktikách, 

• vztahy k dodavatelům, 

• vztahy k zákazníkům, 

• stanovení cen a zacházení s vnitřními ekonomickými informacemi, 

• úplatky při získávání informací a zakázek, 
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• ochrana životního prostředí (13). 

 

Podnikatelská etika se tedy týká vztahů uvnitř podniku, kde můžeme hovořit především 

o etice řízení, etice vztahu k vlastním zaměstnancům a v neposlední řadě etice vztahů 

mezi zaměstnanci. Dále můžeme hovořit o vztazích mimo podnik, které se týkají 

ostatních společenských subjektů, jako jsou dodavatelé, odběratelé, zákazníci, obyvatelé 

komunity, akcionáři, atd. (9). 

 

 

3.1.4. Přínosy etického chování 

 

Pokud se jedná o celospolečenský efekt etického chování, přínosy jsou zřejmé. A vždy 

pozitivní. Etické chování napomáhá ke snižování negativních dopadů a zároveň vytváří 

předpoklady pro trvalé a produktivní fungování celého hospodářství. Takové 

produktivní hospodářství dbá o všechny důležité složky, jako je ekonomická dimenze, 

sociální a environmentální dimenze  společnosti. V konečném důsledku je tak 

maximalizován celkový užitek pro společnost (13). 

„Mezi oblasti, které etické chování pozitivně ovlivňuje, patří například: 

• pomocí vyšší transparentnosti dochází ke snížení míry korupce – zefektivňuje se 

chod státní sféry a potažmo celého hospodářství; 

• etické chování podniků a zvýšení důvěry ve společnosti vede ke snižování 

transakčních nákladů celého systému; 

• zvýšení produktivity hospodářství vede k vyšší konkurenceschopnosti ČR  

v rámci globálního prostředí; 

• zlepšení podnikatelského prostředí, reputace ČR v evropském i globálním 

prostoru, vyšší transparentnost, vyšší produktivita, lepší pracovní morálka apod. 

vede také mimo jiné ke zvýšení přílivu zahraničního kapitálu; 

• podporou trvale udržitelných principů dochází ke zlepšení životního a sociálního 

prostředí; 

• snížení hospodářské kriminality; 
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• snížením hospodářské kriminality, snížením zneužívání pravomocí veřejných 

činitelů se méně zatěžuje státní sféra (zatížení soudního systému atd.) – tzn. 

úspory zdrojů, snížení aparátu státních institucí apod.“ (13, str.15). 

 

Ani na nižší než celospolečenské úrovni nemusíme vnímat podnikatelskou etiku jen 

jako zdroj podnikových rizik, nákladů či škod. Z dlouhodobého hlediska se etické 

chování podniků jeví jako výhodná podnikatelská strategie, která je zdrojem a základem 

jejich konkurenceschopnosti a současně prospívá celé společnosti (13). 

 

Mezi pozitivní efekty etického chování patří například: 

• zlepšení firemní reputace, 

• redukce rizik, 

• rekukce nákladů, 

• zvýšení loajality zaměstnanců 

• snížení fluktuace zaměstnanců, 

• ochrana před nelegálním jednáním a jednáním, které je postihnutelné sankcemi, 

• posílení konkurenceschopnosti firmy, 

• zajištění a udržení příjmů a zisků, 

• posílení možnosti získat a udržet si zahraniční kapitál, 

• trvale udržitelný růst a rozvoj firmy, 

• více možností přístupu k novým segmentům trhu, firma si může vybírat 

zákazníky odpovědné k životnímu a sociálnímu prostředí (13). 

 

 

3.1.5. Integrace etiky do podnikání 

 

Integrace etiky do podnikání není jednorázovým a v žádném případě jednoduchým 

procesem. Podnik, který se chce chovat eticky, by měl usilovat o to, aby u tohoto 

procesu byly zachovány alespoň tři základní principy. Prvním důležitým principem je 

cílevědomost. Pokud se firma rozhodne implementovat do svého podnikání etiku, 

projekt nemůže probíhat bez předem vytyčených cílů. Všichni zainteresovaní do této 

implementace musí vědět, kam chtějí podnik při vybírání etických zásad posunout a  
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musí se předem rozhodnout, jaké nástroje a metody jim k tomu dopomohou. Dalším 

principem je komplexnost a systematičnost. Je nutné, aby aktéři implementace 

podchytili a brali v úvahu všechny relevantní oblasti, které ovlivňují úspěšnost celé 

implementace. Důležité je také uspořádání všech těchto oblastí v logický a efektivní 

systém. Posledním, ale stejně důležitým principem je synchronizace jednotlivých prvků 

a úrovní integrace. Přestože některé implementační kroky vyžadují svou specifickou 

chronologii, ostatní implementační kroky by  měly probíhat synchronně. Pokud tomu 

tak není, může být celý proces implementace zkomplikován či narušen (13). 

 

„Podniky mají možnost využívat řadu metod a nástrojů, které ve svém souhrnu vytváří 

jakousi etickou infrastrukturu podniku. Mezi klíčové metody patří v současnosti metoda 

konsensu a dialogu. Mezi nástroje institucionalizace etiky ve firmě patří především: 

etické kodexy, etické výbory, úřad ombudsmana ve firmě, etický a sociální audit, výcvik 

zaměstnanců k etickému jednání, etické vzory“ (13, str.19). 

Etickou infrastrukturu podniku, coby nezbytnou základnu etického řízení, lze rozčlenit 

na dvě důležité a neoddělitelné části: metody a nástroje (13). 

 

Metody integrace podnikatelské etiky 

 

V případě etických metod je uváděna nezbytnost konsensu a dialogu. Právě vysoká 

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

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

implementace podnikatelské etiky. Následný konsensus snižuje případné problémy a 

třecí plochy. Celou problematiku vzájemné komunikace je nutné náležitě posoudit. 

Každá oblast vyžaduje specifickou míru účasti. Vše by opět mělo být podřízeno 

přiměřenosti. Podnik se musí rozhodnout, jakou metodu implementace zvolí. Může se 

jednat o přístup: 

• autokratický, 

• týmová příprava - problém je řešen v rámci týmu, ale konečné rozhodnutí 

přijímá jedinec, 

• skupinové rozhodování - členové týmu problém společně řeší i činí konečná 

rozhodnutí (13). 
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Nástroje integrace podnikatelské etiky  

 

Nástroje integrace podnikatelské etiky můžeme rozčlenit do dvou základních skupin: 

• interní nástroje – jedná se o nástroje, které má podnik přímo pod kontrolou a 

jejichž používáním ovlivňuje přímo své etické chování (etický kodex 

organizace, etický a sociální audit, specifická organizační struktura apod.), 

• externí nástroje – nástroje, které existují vně podniku a jejichž používáním může 

podnikatelský subjekt ovlivňovat etické prostředí ve společnosti (protikorupční 

linky státních organizací, systém Copy Advice Rady pro reklamu apod.). 

 

Interní nástroje, nezbytné při integraci etického chování do firmy a napomáhající 

podnikům při etickém a odpovědném podnikání, jsou: 

• etické kodexy, 

• některé další interní dokumenty, 

• etický a sociální audit, 

• reporting a měření sociální odpovědnosti firmy a mezinárodní standardy v 

oblasti sociální odpovědnosti, 

• organizační struktury, které podporují etické  programy, 

• různé formy společensky odpovědných aktivit, 

• aktuální analýza všech zainteresovaných skupin, 

• vzdělávání v etické oblasti  a trénink etického chování, 

• etický leadership, neboli vedení příkladem 

• whistleblowing – anonymní informační linky (13). 

 

 

3.1.6. Etické kodexy 

 

Pod termínem etický kodex (code of ethics, code of conduct) rozumíme systematicky 

zpracovaný soubor norem a předpisů, který vymezuje a upravuje vztahy mezi členy 

určité komunity. Etický kodex poskytuje detailnější rozpracování, konkretizaci 

morálních zásad a jejich použití v podnikové praxi. Etické kodexy a jim podobné 

dokumenty slouží ke kultivaci podnikového klimatu, podnikové kultury. 
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Etické kodexy jsou známy především ve dvou základních formách: 

• podnikové etické kodexy - kodexy jednotlivých podniků či jejich částí  

• profesní etické kodexy – kodexy různých asociací a sdružení. 

 

Jak vyplývá z výzkumu provedeného společností GfK Praha pro Transparency 

International – Česká republika, nejsou etické kodexy v českých firmách vždy ve formě 

samostatného psaného dokumentu. Ve výzkumu, kterým oslovil 254 převážně středních 

a velkých podniků, se k existenci nějaké formy etického dokumentu přihlásilo 150 

firem. Z těchto 150 firem následně 24,7 % vlastní písemný etický kodex; u 44 % firem 

existuje nepsaný etický kodex a 37,3 % firem má etický kodex jako součást vnitřních 

směrnic. Přísně vzato je nějaká forma písemného dokumentu s deklarací hodnot a 

postoje k etickým otázkám přítomna přibližně ve 33 % dotázaných organizací. 

 

Při zpracování etických kodexů se uplatňují především dva základní modely tvorby: 

• skandinávský model – do tvorby etického kodexu je zainteresován co největší 

počet zaměstnanců (vysoká míra participace); 

• americký model – etický kodex je vytvářen managementem nebo vlastníky 

podniku. 

 

Nezávisle na tom, ke kterému modelu tvorby etického kodexu se podnik nakonec 

přikloní, je důležité, aby tvorba tohoto dokumentu proběhla zcela legitimně, a aby byl 

dokument široce akceptován. Pokud je etický kodex brán jako jeden z nástrojů integrace 

etického chování do podnikové praxe, jen velmi těžce se bez něj podnik obejde. 

Zavedení etického kodexu do podniku však musí být provedeno citlivě, přiměřeně a 

obezřetně. V opačném případě nemusí být etický kodex přijat pracovníky jako praktická 

pomůcka k etickému chování, ale v lepším případě jako zcela nadbytečný list papíru, 

který jen visí na nástěnce (13). 

Výhody a nevýhody etických kodexů 

Výhody: 

• eliminuje nežádoucí praktiky, 

• zlepšuje reputaci firmy na veřejnosti i u zákazníků, 
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• objasňuje politiku firmy v morálně problematických otázkách, definuje 

akceptovatelné a neakceptovatelné jednání (korupce, úplatky, zneužívání 

pravomocí apod.), 

• zjednodušuje zavádění inovací, 

• pozitivně motivuje zaměstnance posílením jejich vědomí, že pracují v etickém 

prostředí s jasnými pravidly, která platí pro všechny bez výjimky, 

• podnik jeho prostřednictvím dává najevo hodnoty, v rámci nichž se snaží 

fungovat, 

• zabraňuje nadřízeným zneužívat svého postavení vůči ostatním zaměstnancům, 

• poskytuje základní rámec pro implementaci etického programu. 

 

Nevýhody: 

• diskutabilní zůstává otázka, nakolik užitečný je etický kodex u malých podniků 

a drobných podnikatelů s pevnou firemní kulturou fungující převážně na základě 

neformálních vztahů, 

• RIZIKO: nebezpečí, že pokud není brán jako akční nástroj etického programu, 

stává se „prázdným dokumentem“, slohovým cvičením, které postrádá svůj 

nejsilnější atribut – autentičnost, 

• RIZIKO: přespříliš obecně zpracovaný etický kodex nepostihuje etické 

problémy, kterými se musí organizace skutečně zabývat, 

• RIZIKO: přespřílišná a do detailu propracovaná kodifikace a vytváření norem  

s sebou nese riziko ztráty utilitarního charakteru kodifikovaných pravidel (jde 

o nebezpečí, které je však spojeno s kodifikací jakýchkoliv jiných norem). 

 

Vedle etických kodexů mohou firmy své hodnoty deklarovat i v jiných obdobných 

dokumentech – krédo organizace (corporate credo), kodex shody či kodex konsensu 

(compliance code), formální prohlášení managementu (management philosophy 

statement) apod. (13). 
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3.1.7. Etický leadership - vedení příkladem  

 

„Etický leadership“, neboli etické vůdcovství ve firmách, úzce souvisí s existencí 

etických vzorů. Je důležitým a základním nástrojem etického programu podniku a díky 

němu je podporován etický kooperativní přístup jednotlivců v podniku i v rámci celé 

společnosti. Existence etických vůdců, či alespoň víra v jejich existenci, pak plní svou 

pozitivní úlohu nejen v prostředí podniku, ale také za pomoci jakési „neviditelné ruky 

kultury“ na celospolečenské bázi.  

 

Etický vzor je často a právem spojován především s manažerskými pozicemi. Právě 

manažeři jsou v podniku ti, které je nejvíce vidět,  a proto je v  etické rovině hlavní tíha 

morální odpovědnosti právě na nich. Proto je v rámci podnikatelské etiky očekáváno 

aktivní jednání při implementaci etických principů do podnikání. Manažer musí tedy 

brát v úvahu, že na něm do značné míry záleží to, jak bude probíhat celkový proces 

integrace etického jednání do podniku (13). 

 

Výhody  a nevýhody etického leadershipu 

 

Výhody: 

• činy mluví hlasitěji než slova, 

• levný, účinný, praktický nástroj, 

• výhoda „nakažlivosti“ správný etickým a odpovědným chováním, 

• v rámci provedených sociologických výzkumů je etický leadership vysoce 

preferován a je mu přiřazována velmi důležitá role při změně podnikového 

klimatu. 

 

Nevýhody:  

• etické vedení se jen těžko učí, vedoucí pracovník musí být nejen formální, ale 

hlavně neformální autoritou, 

• leadership je nástroj „svázaný“ s konkrétní osobou  (13). 
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3.1.8. Whistleblowing  

 

Původní termín „blow the whistle“, v překladu „pískat na píšťalku“, má implikovat stav, 

kdy „whistleblower“ upozorňuje na nějakou nestandardní, nesprávnou či neetickou 

situaci (13). V českém jazyce nemá toto označení adekvátní ekvivalent. Překládá se 

nejčastěji jako informátor, ovšem toto označení v sobě stále nese negativní „pachuť 

udavačství a práskačství“. 

 

Pojem „whistleblowing“ má naopak pozitivní náboj, neboť obsahuje odvahu sdělit 

určitou skutečnost, kterou se jiní sdělit neodváží. Whistleblowing vyžaduje odvahu 

potlačit strach, loajalitu a kolegialitu a upozornit na škodlivé jednání. Whistleblowing je 

morálně silné a hodnotné jednání. Můžeme je definičně vymezit jako „oznámení 

ilegálních nebo eticky pochybných praktik na pracovišti“. Whistleblowing je 

progresivní opatření, které má vést ke zvýšení transparentnosti a snížení korupce. Je 

více rozšířen a podporován v soukromých firmách než na úřadech (27).  

 

Whistleblowing je tedy možno definovat jako oznámení neetického jednání na 

pracovišti těm, kteří mohou v dané věci zasáhnout a aktivně tuto situaci napravit. 

Důležitou úlohu v případě whistleblowingu hraje odpovědnost jednotlivce, který 

informuje o špatném jednání. Na straně jedné zde hraje roli jeho osobní odpovědnost za 

zamlčení neetického jednání, na straně druhé pak odpovědnost za pravdivost 

zveřejněných informací. Problematika whistleblowingu je relativně složitá a hlavně 

velmi citlivá (13).  

 

Podporovat whistleblowing znamená vytvořit takové podmínky, aby měli zaměstnanci  

více možností upozornit na nekalé jednání. Záruka neprozrazení totožnosti 

oznamovatele nebo možnost zůstat v anonymitě je základním principem podpory 

whistleblowingu (27).  

 

Pro podporu whistleblowingu velké a nadnárodní společnosti zřizují speciální 

„helplines“ neboli „linky pomoci“, na které je možné oznamovat neetické jednání. 

Průzkum, který v roce 2003 realizovala společnost National Business Ethics Survey, 
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potvrdil domněnku, že existence těchto helplines zvyšuje pravděpodobnost, že 

zaměstnanci nahlásí škodlivé nebo neetické chování. 

Vhodně zvolenou formou informování o těchto praktikách může tedy podnik eliminovat 

neetické chování a předcházet případným škodám a nechtěné publicitě. 

 

Při zavádění a pro efektivní fungování těchto helplines jsou doporučovány: 

• garance anonymity pro volající, 

• dostupnost služby 24 hodin, 7 dní v týdnu, 

• bezplatné volání, 

• další služby, které vyplívají z požadavků konkrétního podniku, v případě 

nadnárodních společností se může jednat o překladatelské služby. 

 

Helplines je často telefonní služba, ale může mít také elektronickou formu, jako je např. 

e-mail, internetová či intranetová aplikace apod. Do značné míry se tak eliminují 

celkové náklady za zřízení a fungování těchto linek (13). 

 

Výhody důvěrných neanonymních oznámení před anonymními oznámeními 

 

Otázka, zda by se v rámci postupů oznamování mělo umožnit podávat oznámení 

anonymně, nikoli otevřeným způsobem s uvedením totožnosti oznamovatele zásadně 

pod podmínkou zachovávaní důvěrnosti, si zasluhuje zvláštní pozornost.  

 

Anonymnost nemusí být vhodným řešením, ať již pro oznamovatele nebo pro 

organizaci, a to z mnoha důvodů: 

 

• anonymita nezabrání ostatním úspěšně odhadnout, kdo záležitost předložil, 

• vyšetřování záležitosti je obtížnější, jestliže lidé nemohou klást doplňující 

otázky, 

• ochranu oznamovatele před odvetnými opatřeními v případě, že je stanovená 

zákonem, lze snáze zajistit, jestliže se záležitost nastolí otevřeným způsobem, 

• anonymní oznámení mohou soustředit pozornost lidí na oznamovatele, například 

v domnění, že předkládá záležitost ve zlém úmyslu, 
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• organizace se vystavuje riziku, že vytvoří prostředí, v němž dochází k podávání 

oznámení ve zlém úmyslu, 

• vědomí zaměstnanců, že prostřednictvím postupu oznamování může kdykoliv 

dojít k podání anonymního oznámení týkajícího se jejich osoby, by mohlo 

způsobit zhoršení sociálního klimatu v rámci organizace (33). 

 

Výhody a nevýhody whistleblowingu 

 

Výhody: 

• možnost odpovědně řešit situaci, když selhaly jiné prostředky jejího 

smysluplného řešení, 

• využíváním anonymních helplines se zvyšuje pravděpodobnost nahlášení 

závažného neetického jednání, 

• možnost řešit problém před tím, než se mu dostane negativní publicity. 

 

Nevýhody: 

• v našich podmínkách je problematika brána často s nedůvěrou a je spojována s 

negativními termíny, jako je např.donášení, 

• možnost zneužití a případného poškození jména žalovaného zaměstnance či 

organizace, 

• riziko tzv. falešné zprávy (13). 
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3.2. Bankovnictví, bankovní prostředí v České republice  

Tato kapitola se věnuje současnému českému bankovnímu prostředí. 

„Bankovním systémem rozumíme souhrn bank působících v určitém teritoriu, 

zpravidla určité zemi. Funkce a způsob fungování bankovní soustavy je 

determinován existujícím ekonomickým systémem v dané zemi. Dalšími relevantními 

faktory ovlivňujícími fungování bankovní soustavy je systém vzájemných vazeb mezi 

jednotlivými bankami, rozvinutost finančního trhu, měnová stabilita, směnitelnost 

měny, zapojení do nadnárodních organizací, způsob regulace bank a řada dalších“ 

(6, str.43). 

Do ledna 1990 byla bankovní soustava u nás jednostupňová. Hlavní úlohu zde měla 

Státní banka československá, která byla monobankou a  měla své pobočky v krajských a 

okresních městech. 

Od 2. 1.1990 začala fungovat nová dvoustupňová soustava bankovnictví.  

V současné době je bankovní soustava v České republice dvoustupňová a je tvořena:  

• centrální bankou - funkci centrální banky plní Česká národní banka se sídlem v 

Praze. Česká národní banka plní funkci ústředního orgánu v oblasti 

bankovnictví. Je to ústřední banka státu. 

• obchodními bankami -  pobočky obchodních bank najdeme ve velkém 

množství ve většině sídel České republiky. V této dvoustupňové soustavě 

přestavují obchodní banky výkonnou složku, se kterou přijdou do styku klienti, 

to znamená fyzické a právnické osoby (31). 

Bankovní prostředí v České republice je zásadním způsobem stanoveno členstvím naší 

země v Evropské unii. Legislativa v oblasti bankovnictví podléhá harmonizaci, kterou je 

v podmínkách jednotné bankovní licence nutno považovat za nezbytnou. Banky totiž 

mohou na základě licence získané v jednom členském státě EU provozovat svoji činnost 

po celé Unii. Pravidla pro získání licence musí být tedy sjednocena  (5). 
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Právní úprava bankovnictví je v České republice zakotvena v zákonech a prováděcích 

vyhláškách. Jak již bylo řečeno, je Česká republika členem Evropské unie. Platí tedy na 

jejím území i právní normy Evropské unie. Jedná se zejména o nařízení Evropského 

parlamentu a Rady Evropské unie. Každá členská země Evropské unie je povinna 

zapracovat do svých právních řádů i ostatní právní normy, jimiž jsou směrnice a 

doporučení (25). 

 

3.2.1. Česká národní banka (ČNB) 

ČNB je centrální bankou státu. Má postavení ústředního orgánu státní správy v oblasti 

měny, bankovnictví a vydávání obecně závazných předpisů. Dále je právnickou osobou, 

která usměrňuje peněžní trh z měnových hledisek, usměrňuje činnost bank a spořitelen 

bankovními ekonomickými nástroji, emituje peníze a hospodaří podle zásad 

stanovených vládou. Její postavení a funkce jsou především měnově řídící, nikoliv 

podnikatelské, nepracuje na komerčních principech. Její činnost se řídí zákonem č. 

6/1993 St., o ČNB. Má přímý styk s bankami a spořitelnami na 3. stupni (vede jejich 

účty, přijímá jejich vklady, poskytuje jim úvěry), má přímý styk se státním rozpočtem 

(vede účty státního rozpočtu). Nemá přímý styk s klienty bank a spořitelen. 

 

Úloha ČNB: 

• vydává peníze do oběhu a stahuje je z něj, 

• určuje kurz (poměr) naší měny k cizím měnám, 

• hospodaří se zlatem a devizovými prostředky, 

• řídí směnárenskou činnost, 

• vydává obecně závazné předpisy v rozsahu své působnosti, 

• vykonává bankovní dohled, 

• emituje CP, 

• určuje diskontní sazbu a maximální odchylku (28). 
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Základní právní normou, kterou je upraven sektor bankovnictví, je zákon č. 21/1992 

Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů. Tento právní předpis charakterizuje banku 

jako právní subjekt, který je akciovou společností a je oprávněn působit na území České 

republiky jako banka na základě licence, kterou dostává od České národní banky  

(ČNB). 

Pro vydání licence ze strany České národní banky musí žádající banka splnit zákonné 

požadavky a vytvořit provozní předpoklady, pro poskytování služeb a provozování 

obchodů v licenci označených. 

Zda jsou tyto podmínky dodržovány, zda banka postupuje obezřetně, a jestli nedochází 

ze strany příslušné banky k riskantnímu nakládání se svěřenými peněžními prostředky, 

je kontrolováno dohledem ČNB, a to v pravidelných časových intervalech. 

Pokud by ČNB takové skutečnosti zjistila, musí požadovat nápravu. Má možnost banku 

pokutovat, v závažných případech může licenci bance odejmout. O stavu bankovních 

institucí a celého bankovního sektoru má Česká národní banka povinnost 

v pravidelných časových intervalech informovat veřejnost. Tyto informace lze nalézt na 

webových stránkách České národní banky v sekci „Dohled nad finančním trhem“ (21). 

 

3.2.2. Obchodní banky 

Obchodní banky jsou výkonnou složkou naší bankovní soustavy. Patří do 2. stupně a 

mají přímý styk s klienty. 

Obchodní banky mohou být: 

• univerzální – mají plnou bankovní licenci (uděluje ji ČNB) a poskytují všechny 

služby všem zákaznickým skupinám 

• specializované   

- teritoriálně : operují pouze v určitém regionu, 

- zákaznicky : poskytují služby pouze určitým skupinám zákazníků, 

- produktově : nabízejí pouze určité bankovní služby. 
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Obchodní banky svým klientům poskytují především tyto služby: 

• přijímají vklady od fyzických i právnických osob, 

• poskytují úvěry fyzickým i právnickým osobám, 

• provádějí tuzemský platební a zúčtovací styk, 

• provádějí platební a zúčtovací styk se zahraničním, 

• provádějí směnárenskou činnost, 

• operují s CP, 

• provádějí jiné bankovní činnosti (např. poradenskou činnost, informační činnost, 

úschovu cenností, atd.) (28). 

 

3.2.3. Banky a bankovní instituce, obchody bank 

Banky a bankovní instituce  jsou tradičními a nejstaršími finančními institucemi, které 

se zabývají obchody s penězi a poskytují nejrůznější finanční služby. Od nebankovních 

finančních institucí se liší tím, že přijímají vklady od veřejnosti. To je důvod, proč jsou  

velmi přísně regulovány a podléhají přísnějšímu dohledu než některé jiné finanční 

instituce. Přijímání vkladů od veřejnosti je vyhrazeno jen bankám, a proto jméno 

„banka“ nemůže používat ve svém názvu žádná finanční instituce, která nemá příslušné 

povolení, která nemá bankovní licenci (26). 

Obchody bank můžeme rozdělit na:  

• aktivní  – banky si jimi vytvářejí vlastní bankovní kapitál (patří sem poskytování 

úvěrů a půjček), jedná se o úvěrovou činnost banky. 

• pasivní – banky si těmito operacemi vytvářejí cizí bankovní kapitál (patří sem 

přijímání peněz od osob fyzických i právnických), jedná se o vkladovou činnost 

banky, např. vedení účtů, vydávání platebních karet atp. (35). 

Pro všechny bankovní produkty platí základní pravidlo, které stanoví, že smlouvy mezi 

bankou a klientem musí mít písemnou formu. Důvodem je, aby bylo jasně a 

srozumitelně stanoveno, za jakých podmínek bude příslušný produkt banky klientovi 
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poskytován. Proto je dobré seznámit se s návrhem smlouvy předloženým bankou před 

jeho podepsáním (25). 

Banky vedou pro svoje klienty účty, na které si klienti ukládají svoje prostředky. Banky 

takto shromažďují velké množství peněžních prostředků, což jim umožňuje poskytovat 

úvěry. Klienti dávají také příkazy k platbám z těchto účtů na účty jiných svých klientů 

nebo na účty klientů jiných bank. Jedná se tedy o provádění platebního styku a 

souvisejících služeb v tuzemsku i do zahraničí. Vedle toho banky vykonávají pro své 

klienty řadu dalších činností, z nichž nejčastější jsou operace s hotovostí, směna valut, 

deviz a služby investičního bankovnictví. 

V současné ekonomice se většina plateb provádí bezhotovostně a elektronicky. Banky 

jsou vybaveny vysoce výkonnými a spolehlivými platebními systémy a jsou mezi sebou 

propojeny různými zúčtovacími a clearingovými systémy bez ohledu na hranice států. 

To jim umožňuje realizovat platební pokyny v tuzemsku do 2 dnů, do zahraničí do 5 

dnů. 

Technologický pokrok dnes již také dovoluje, aby většina operací, nedávno 

vyžadujících návštěvu pobočky, byla prováděna telefonicky nebo přes internet. 

Hotovost je přístupná z bankovních automatů prostřednictvím bankovních karet 24 

hodin denně. Bankovní karty umožňují nejen čerpání vlastních peněžních prostředků, 

ale i krátkodobých úvěrů. Stále více se používají přímo jako prostředek placení. 

Mít bankovní účet, tedy být klientem banky, je dnes pro každého vlastně stále nutnější. 

Výhodnou je, že používání účtu k placení bezhotovostní formou je bezpečnější než 

používání hotovosti. Banka k účtům nabízí různé užitečné dodatečné služby a umožňuje 

zhodnocování volných prostředků, které na účet klient vloží i na krátkou dobu. 

Důvodem je, že se bezhotovostní forma placení stává všeobecnou, hlavní a nejrychlejší 

formou placení. Založení bankovního účtu ovšem vyžaduje osobní identifikaci, proto je 

vlastnictví účtu a bankovní spojení stále více častěji považováno za důležitý znak 

osobní důvěryhodnosti (26). 
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3.2.4. Nástroje správy a řízení v českém bankovnictví 

V praxi správy a řízení společností  se dají rozlišit tři okruhy nástrojů:  

• tržní nástroje -  jsou podmíněné fungováním trhu, vycházejí z rovnováhy 

zájmu majitelů a vedení podniku, kde je hlavním motivem ziskovost,  

• regulační neboli veřejnoprávní nástroje - jsou determinovány legislativou, 

která vychází z veřejnoprávní regulace a zohledňují celospolečenské zájmy,  

• dobrovolné samoregulační nástroje -  vznikají podpůrně, na základě určitých 

impulsů, např. při nedostatečném působení prvních dvou nástrojů na základě 

zainteresovaných skupin (2). 

Zájmy spotřebitelů chrání nejlépe sám trh, avšak za podmínky, že je funkční, a že, jak 

právní prostředí, tak samoregulující mechanismy, jsou správně nastavovány a 

odpovídají vývoji (29). 

 

3.2.4.1. Tržní nástroje správy a řízení 

Tržní nástroje správy bank, jako akciových společností, jsou na straně vlastníků 

určovány ziskovým motivem. Pokud se na problematiku podíváme z širšího 

společenského pohledu, je národohospodářským zájmem stabilní a konkurenceschopný 

bankovní sektor. Kvalitu celého českého finančního trhu ovlivňuje fakt, že je český 

bankovní sektor začleněn do evropského bankovního trhu. Proto je nutné posuzovat 

konkurenceschopnost českého bankovního sektoru nejen z hlediska výkonu a 

ziskovosti, ale také z hlediska šíře, pestrosti a kvality nabízených služeb. Je také nutné 

pohlížet na to, do jaké míry jsou zharmonizovány legislativní a regulatorní podmínky 

fungování českého bankovního sektoru. 

Jelikož se po dokončení privatizace staly vlastníky českých bank nadnárodní finanční 

skupiny, které mají účast v bankovních sektorech jiných zemí, je konkrétní používání 

tržních nástrojů podmíněno dominantním zastoupením zahraničního kapitálu. 

Obrovským přínosem pro české banky bylo tedy získání kvalitního know-how 

vedoucího ke zkvalitnění řízení rizik a širší, tedy i zajímavější nabídka bankovních 
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produktů, se kterými měly mateřské banky již své zkušenosti. Dalším pozitivním 

přínosem z hlediska správy a řízení je jasná vlastnická struktura bez dominance státu 

jako vlastníka (2). 

„Základním trendem, který determinuje uplatnění tržních nástrojů správy a řízení a 

následného stanovení odměn a benefitů od vrcholového managementu až po střední 

management, je snižování a úspora nákladů a zvyšování rentability kapitálu. Důležitým 

ukazatelem je nákladová rentabilita, to je poměr zisku k nákladům. Převažuje řízení 

nákladů cestou snižování počtu zaměstnanců a omezování otvírací doby poboček, 

resp.nerozšiřováním počtu poboček. Zavádění elektronického bankovnictví (především u 

detailového bankovnictví) bylo a je vedeno především tímto motivem, jakkoli je 

samozřejmě pro klienty uživatelsky příjemné. Některé podpůrné a doplňkové činnosti se 

poskytují na bázi outsourcingu“ (2, str.82). 

Základním zdrojem zisku jsou zisky z finanční činnosti. Jsou to zejména příjmy 

z poskytnutých úvěrů a příjmy z poplatků a provizí.  

V českém bankovním sektoru je obvyklé, že banky nabízejí řadu nových či 

modifikovaných služeb a produktů prostřednictvím svých dceřiných společností. Jedná 

se například o investiční bankovnictví, produkty spotřebitelských úvěrů, hypoteční 

úvěry, leasing, pojišťovnictví, privátní bankovnictví, factoring a další. 

Největší část českého bankovního sektoru ovládají vlastnicky strategičtí investoři. Jejich 

cílem není krátkodobý zisk a prodej banky, ale zhodnocení jejich investice 

v střednědobém až dlouhodobém časovém horizontu (2). 

 

3.2.4.2. Regulace činnosti  bank 

„Bankovní regulace je souhrn pravidel – zákonů, nařízení, vyhlášek a opatření, 

upravující vznik, působnost, činnost a zánik peněžních institucí. Bankovní dohled je 

nezávislá kontrola, dozor nad tím, jak jsou tato pravidla dodržována, s cílem upevnit 

peněžní a tržní disciplínu a zvyšovat kvalitu řízení finančních procesů a rizik z nich 

vyplývající“ (8, str. 4). 
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Bankovnictví ve všech vyspělých ekonomikách patří mezi odvětví s nejvyšší mírou 

regulace. Důvody regulace a dohledu bank jsou jednak makroekonomické – vytváření 

prostoru pro provádění měnové politiky, jednak mikroekonomické – podpora 

bezpečnosti, důvěryhodnosti a efektivnosti bankovního systému v dané zemi.  

U mikroekonomických důvodů se zvláště zdůrazňuje ochrana klientů před nadměrnou 

rizikovostí či možnými podvody bank. 

Procesu regulace a dohledu bank se vždy účastní tři skupiny subjektů. Regulující 

subjekt je u nás centrální banka - Česká národní banka, regulované subjekty jsou 

všechny banky (instituce s bankovní licencí). Externí auditorské firmy prověřují 

pravdivost, správnost a úplnost bankovních výkazů. Konečnou zodpovědnost však nese 

bankovní management. 

Systémy bankovní regulace a dohledu se v tržních ekonomikách skládají ze čtyř 

základních součástí: 

•      regulace vstupu do bankovní sféry 

•      stanovení a prověřování základních pravidel činnosti bank, 

•      povinného pojištění vkladů v bankách, 

•      působení centrální banky v úloze věřitele poslední instance. 

Zejména povinné pojištění vkladů garantované státem a úvěry od centrální banky patří 

mezi specifické rysy, kterými se banky liší od nebankovních institucí, které rovněž 

podnikají v nebankovní sféře. Tyto skutečnosti přinášejí bankám ve srovnání 

s nebankovními institucemi konkurenční výhody. Tyto výhody zmírňují nevýhody, 

které plynou z velmi tvrdých regulačních pravidel činnosti bank. Celý systém regulace 

bank a bankovního dohledu má odpovídající legislativní rámec (34). 

Argumenty pro regulaci: 

• je třeba zajistit nerušený platební styk,  

• banky pracují s cizími prostředky, které jim svěřili klienti, 
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• i z krátkodobých prostředků se poskytují úvěry, které mají splatnost větší než 

jeden rok, 

• běžný občan nemůže znát vnitřní ekonomiku banky, u které si ukládá peníze, 

• úpadek banky má mnohem hrůznější dopady než úpadek podniku, 

• centrální banka pomocí regulace vidí hlouběji do podnikání bank, což je důležité 

kvůli bezpečnosti celého bankovního sektoru, 

• regulace je důležitá kvůli stabilizaci měny, 

• nákladnost regulace lze srovnat s dopady, které následovaly po krachu bank (8). 

Argumenty proti regulaci: 

• tržní prostředí by mohlo zajistit plynulejší platební styk, 

• soutěživost by mohla vést ke snižování nákladů. 

V českém bankovnictví se prosadila nutnost existence bankovní regulace a bankovního 

dohledu. Je nutné zajistit bezpečnost a solidnost finančních institucí tak, aby nebyly 

zdrojem neustálého rizika, neohrožovaly platební systém a nezatěžovaly daňové 

poplatníky ztrátami, které musí hradit stát. Je nutné prosazovat výkonné a efektivní 

bankovnictví, které financuje ekonomický růst, spravedlivě poskytuje úvěr a uspokojuje 

svoje klienty svými bankovními službami. 

Bankovnictví je jako podnikání věcí veřejnou. Jde o důvěru každého klienta (jak občana 

tak podniku) a celé společnosti. Bankovní obchody je nutné provádět obezřetně a na 

vysoké profesionální úrovni. K tomu je nutné stanovit a dodržovat určité standardy, jak 

postupovat obchodně, profesionálně a hlavně eticky. Veřejná služba bank vyžaduje, aby 

pravidla chování bank byla pro celý bankovní sektor jednotná a plně závazná (8). 

 

3.2.4.3. Samoregulace 

V dnešním moderním světě je samoregulace již samozřejmostí a nezbytnou nutností. 

Banky vedle závazných právních norem a pokynů regulátora přijímají další pravidla 

ve formě minimálních standardů a kodexů. Ty zajišťují větší přehlednost a 
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transparentnost  a celkově vyšší úroveň služeb poskytovaných bankovním sektorem. 

Tato pravidla slouží k zakotvení určitých etických zásad. Etické zásady se stávají  

dobrovolně přijatou a dodržovanou normou, která je nad rámec toho, co je upraveno 

právní normou (2). 

 

„Obecně můžeme rozdělit dobrovolné samoregulační nástroje na:  

• nezávislé studie a zprávy,  

• popisy postupů „dobré praxe“ konkrétních podniků,  

• doporučení „dobré praxe“ a kodexů nezávislých profesních a zájmových 

sdružení a organizací,  

• doporučení a postupy „dobré praxe“ institucionálních investorů,  

• doporučení „nejlepších postupů“ či „dobré praxe“ státních a 

veřejnoprávních regulátorů a kontrolních institucí,  

• oficiální postupy a kodexy státních a veřejnoprávních regulátorů“ (2, str.81). 

 

Samoregulace podporuje prolínání etických a prodejních pravidel a především 

zvyšuje úroveň konkurence, kterou stále nemůžeme považovat za dostatečnou.  

 

Ve světe je obvyklé, že existuje silná a respektovaná profesní samoregulační 

organizace, která hájí zájmy svých členů vůči státu. Respektována musí být nejen 

státem, ale především členskými firmami, aby bylo předem jasné, že bude platit  to, co 

asociace dohodne. Moderní státy dávají samoregulaci přednost, protože je pružnější a 

levnější jak pro stát, tak i pro regulované subjekty. 

 

Pozitivní stránkou samoregulace je možnost průběžně reagovat na aktuální vývoj. 

Dokáže vyvážit zájmy jednotlivých skupin, tedy členů asociace, vlastní zájmy, zájmy 

státu, zákazníků, konkurence. Nejdůležitější podmínkou je důvěryhodnost asociace.  

Každá asociace, která působí samoregulačně,  musí být schopná prokázat, že umí 

dohodnuté standardy prosadit a monitorovat jejich dodržování. Jinak by neměla 

samoregulace žádný smysl a musela by zasáhnout regulace i se všemi svými důsledky. 
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Výhodou samoregulace,  do které nezasahuje regulace, jsou nižší náklady, než kdyby 

asociace regulovala oficiální cestou (11). 

 

Role asociací 

 

Aby mohla asociace fungovat, je důležité, aby měla následující vlastnosti: 

• Musí být reprezentativní. Nemusí povinně sdružovat všechny firmy z oboru, 

ale její členové by měli tvořit významnou část. 

• Asociace musí být respektována. Musí být schopna chovat se tak, aby 

vzbuzovala respekt a důvěru všech zúčastněných stran – firem v oboru, 

dozoru, regulátora, klientů a médií.  

• Další nezbytnou podmínkou pro asociaci je, že musí být důvěryhodná. 

Znamená to, že pokud je uzavřena jakákoliv dohoda mezi zúčastněnými 

stranami, musí platit pro všechny strany.  

• Asociace musí být ochotna investovat do spolupráce. Pokud je stát ochoten 

s asociací spolupracovat na úpravě podmínek v daném sektoru, musí být 

asociace schopna poskytovat veškeré podklady a informace a být nápomocna 

v celém průběhu jednání. Je ověřeno, že tato investice má lepší výsledky, než 

investice do lobbyistů při projednávání legislativy v parlamentu.  

• Dalším hlavním úkolem asociace je zajišťovat svým členům punc kvality. 

Je tedy důležité, aby asociace vyžadovala a dohlížela na to, že pokud se něco 

dohodne, musí dohodu dodržovat všichni členové asociace. Asociace musí 

jasně předložit klientům, proč jsou členové asociace důvěryhodnější než 

nečlenové. 

• Asociace si musí vydobýt větší prostor k tomu, aby pomáhala svým členům 

rozvíjet se, snižovat náklady na regulaci a spolu  se státem se snažit, aby byl 

celý bankovní sektor schopen konkurovat zahraničním institucím (32). 

 

V České republice plní úlohu samoregulující asociace v bankovnictví Česká 

bankovní asociace (ČBA). Ta prosazuje zájmy svých řádných členů jako jednotného 

subjektu, napomáhá koordinaci při uplatňování různých standardů a snaží se 

komplexně řešit problémy českého bankovního sektoru. Úloha ČBA není 
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specifikovaná úplně přesně a nejsou dané přesné limity, jak moc by se měla 

angažovat při řešení problémů a při vyjednávání.  

 

Pokud ovšem chceme, aby samoregulace jako taková byla účinná, musí i v této 

oblasti zasáhnout stát. Stát by měl zejména zajistit rovné podmínky pro všechny. To 

znamená, že stát nesmí vytvářet umělé rozdíly mezi podobnými produkty. Stát musí mít 

stejnou regulaci pro stejné věci. Musí zabránit tomu, aby vznikal prostor pro regulatorní 

arbitráž. Příkladem je rozhodnutí státu podporovat bytovou výstavbu pomocí daňových 

úlev. V zájmu zachování rovných podmínek se daňový odpočet vztahuje jak na 

hypotéku, tak i na úvěr ze stavebního spoření. A podobná rovnost by měla platit i jinde. 

 

Další podstatnou úlohou státu by měla být angažovanost ve vzdělávání, protože 

vzdělaný a informovaný klient vyžaduje dobrou konkurenci a nenechá se přinutit k 

nákupu nevýhodného produktu. Právě nedostatečné vzdělání je jedním z hlavních 

problémů bankovního sektoru u nás. Musí se na něm podílet i ministerstvo školství a 

zapojit by se měl i finanční sektor tak, jako se to dělá ve většině zemí světa. 

 

Další velký problém spočívá v neprovázanosti legislativy, kdy se velmi podobné věci 

řeší v různých sektorech velmi rozdílně. Proto je v této oblasti důležitá komunikace  s 

trhem a nastavování rovných podmínek pro všechny (11). 

 

Vydávání bankovních kodexů je typickým příkladem bankovní samoregulace. 

Dodržování jednotlivých bodů bankovních kodexů je zásadní pro získání a udržení 

důvěryhodnosti bankovního sektoru. Je známo, že v moderních zemích si banky mezi 

sebou hlídají dodržování bankovních principů, jelikož si dokážou spočítat, že 

nedodržování těchto pravidel poškozuje celé odvětví, to znamená všechny členy 

asociace (2). 
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3.2.5. Česká bankovní asociace 

„ Česká bankovní asociace vznikla v roce 1990 pod původním názvem Bankovní 

asociace. Od roku 1992 působí Česká bankovní asociace jako dobrovolné sdružení 

právnických osob, podnikajících v peněžnictví a v oblastech úzce navazujících. Členství 

má dvě formy: 

• plné členství je vyhrazeno bankám a pobočkám zahraničních bank s licencí 

ČNB,  

• přidružené členství je otevřeno zejména reprezentacím zahraničních bank a 

pomocným organizacím se vztahem k bankovnictví. 

V současné době Česká bankovní asociace (ČBA) sdružuje v rámci plného členství 35 

bank, které reprezentují více než 99% bankovního sektoru“ (19). 

Člen asociace má právo: 

• účastnit se aktivit, které asociace vyvíjí v rámci předmětu své činnosti,  

• podílet se na výsledcích činnosti asociace a na poskytovaných výhodách a 

službách,  

• podávat podněty a připomínky k činnosti asociace,  

• podílet se na kontrole a řízení asociace,  

• volit orgány asociace a být do nich volen; toto právo nepřísluší přidruženým 

členům (19). 

Člen asociace má povinnost: 

• dodržovat stanovy asociace, kodex bankovní etiky asociace, usnesení orgánů 

asociace a platit členské příspěvky,  

• podílet se dle svých zájmů, odbornosti a možností na plnění cílů a úloh asociace,  

• poskytovat kanceláři asociace informace, o jejichž potřebě bylo rozhodnuto 

shromážděním nebo prezidiem asociace,  

• jednat v souladu se zájmy asociace (19). 
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Tabulka č.1: Plní členové ČBA, aktuální stav k 1. 1. 2008 (19): 

 

ABN AMRO Bank N.V., pobočka Praha www.abnamro.cz 

Banco Popolare Česká republika, a.s. www.bpcr.cz 

Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ (Holland) N.V. Prague 

Branch, organizační složka 

www.bk.mufg.jp/english/

BAWAG Bank CZ a.s. www.bawag.cz 

BRE Bank S.A., organizační složka podniku www.mbank.eu/cz 

CALYON S.A., organizační složka www.calyon.cz 

Citibank Europe plc, organizační složka www.citibank.cz 

Commerzbank AG, pobočka Praha www.commerzbank.cz 

Česká exportní banka,a.s. www.ceb.cz 

Česká spořitelna,a.s. www.csas.cz 

Českomoravská stavební spořitelna,a.s. www.cmss.cz 

Českomoravská záruční a rozvojová banka,a.s. www.cmzrb.cz 

Československá obchodní banka,a.s. www.csob.cz 

Deutsche Bank AG,pobočka Praha www.deutsche-bank.cz 

eBanka,a.s. www.ebanka.cz 

Fortis Bank SA/NV, pobočka Česká republika www.fortisbank.cz 

GE Money Bank,a.s. www.gemoney.cz 

HSBC Bank plc-pobočka Praha www.hsbc.cz 

HYPO-stavební spořitelna,a.s. www.hypos.cz 

Hypoteční banka,a.s. www.hypotecnibanka.cz 

ING Bank N.V.,pobočka Praha www.ing.cz 

J & T Banka,a.s. www.jtbank.cz 

Komerční banka,a.s. www.kb.cz 

Modrá pyramida stavební spořitelna,a.s. www.mpss.cz 
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Oberbank CZ, pobočka Česká republika www.oberbank.cz 

PPF banka,a.s. www.ppfbanka.cz 

Raiffeisenbank,a.s. www.rb.cz 

Raiffeisen stavební spořitelna,a.s. www.rsts.cz 

Stavební spořitelna České spořitelny,a.s. www.burinka.cz 

UniCredit Bank Czech Republic, a.s. www.unicreditbank.cz 

Volksbank CZ,a.s. www.volksbank.cz 

Všeobecná úverová banka,a.s., pobočka Praha www.vub.cz 

Waldviertler Sparkasse von 1842, pobočka Jindřichův 

Hradec 

www.wspk.cz 

Wüstenrot - hypoteční banka,a.s. www.wuestenrot.cz 

Wüstenrot - stavební spořitelna,a.s. www.wuestenrot.cz 

 

Tabulka č.2: Přidružení členové ČBA, aktuální stav k 1. 1. 2008 (19): 

 

Bankovní institut vysoká škola,a.s. www.bivs.cz 

Česká konsolidační agentura www.czka.cz 

Landesbank Baden Württemberg, reprezentace Praha www.lbbw.de 

Global Payments Europe, a.s. www.globalpaymentsinc.com 

  

Předmětem činnosti asociace je zejména: 

• zastupovat zájmy členů ve vztahu k Parlamentu, vládě, dalším orgánům 

exekutivy, České národní bance a dalším právním subjektům,  

• reprezentovat zájmy členů ve vztahu k zahraničí a zabezpečovat zastoupení 

asociace v mezinárodních odborných orgánech a organizacích,  

• koordinovat odbornou výchovu a průpravu bank, podporovat profesionalitu bank 

mj. též podporou bankovní teorie a praxe a využíváním zahraničních odborných 

zdrojů,  
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• poskytovat informační a analytické služby týkající se bankovnictví,  

• prezentovat roli a zájmy bankovnictví vůči veřejnosti, mimo jiné též prací se 

sdělovacími prostředky,  

• působit k odstraňování rozporů mezi členy asociace,  

• vyvíjet další činnosti k podpoře zájmů asociace. 

Osu činnosti ČBA tvoří angažovanost v průběhu přípravy zákonných a podzákonných 

norem (v oblastech bankovního dohledu, platebního styku, kapitálového trhu a cenných 

papírů, hypotečního bankovnictví, účetnictví a daňové problematiky, vnitřního auditu), 

spolupráce v prevenci bankovní a finanční kriminality a legalizace výnosů z trestné 

činnosti, pořádání odborných seminářů, rozvoj pracovních vztahů s regulačními orgány 

a ostatními subjekty finančního trhu, vydávání doporučujících standardů bankovních 

aktivit (většina je zaměřena na oblast bankovní a finanční bezpečnosti). 

Od 1. července 2004 se ČBA, po osmi letech korespondenčního členství, stala plným 

členem Evropské bankovní federace. Evropská bankovní federace je sdružení asociací 

komerčních bank členských zemí EU a Norska, Švýcarska a Islandu (plní členové) a 

dalších bankovních asociací z Andorry, Monaca, zemí východní a jihovýchodní Evropy 

včetně Ruska a Turecka (přidružení členové). 

Evropská bankovní federace představuje nejvýznamnějšího nevládního partnera orgánů 

EU v oblasti bankovnictví. Evropská bankovní federace reprezentuje zájmy více než 

5000 evropských bank s celkovými aktivy převyšujícími 20 000 mld. EUR a 

zaměstnávající více než 2,3 miliony lidí“ (19). 

 

3.2.6. Kodexy České bankovní asociace 

Kodexy České bankovní asociace – historie 

Jak již bylo zmíněno, bankovní sektor se samoreguluje, to znamená, že dodržuje 

doporučení České bankovní asociace, která jsou zpravidla formalizována do tzv. 

standardů bankovních aktivit. Vzhledem ke skutečnosti, že si banky uvědomily nutnost 

profesionálního přístupu nejen při prodeji svých služeb, ale i v oblasti vylepšování 

vztahů s klienty a vidí jako nezbytnost vysoce profesionálně přistupovat ke klientům i 
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co  se týče etické stránky podnikání, připravily pod hlavičkou České bankovní asociace 

„Kodex chování mezi bankami a klienty“ (18). 

 

„Kodex bankovní etiky“ začala bankovní asociace připravovat již na začátku 90.let. 

Vydala jej roku 1993 a posléze jej vystavila i na svých internetových stránkách. Ve své 

původní podobě obsahoval kodex obecné zásady etického chování bank, popis vztahu 

pracovníka k bance jako ke svému zaměstnavateli, vztahy pracovníka banky ke 

klientům a vztahy bank navzájem. Hlavním cílem tohoto kodexu bylo prosadit korektní 

a dobrou bankovní praxi. Tento původní kodex vycházel z obecných, komerčně 

bankovních zkušeností ve světě a navazoval na pravidla vymezená právním řádem 

České republiky. Je důležité říct, že v té době spíše suploval řadu neexistujících, ale 

potřebných zákonů. Jako příklad je nutné uvést např. neexistující zákon o ochraně 

osobních údajů a zákon proti praní špinavých peněz. Tento kodex bankovní etiky 

přikazoval dodržování principu rovného zacházení se všemi klienty a odpovědnost a 

pravdivost prezentování svých služeb bez zavádějících či zkreslujících informací o 

službách svých konkurentů. Další část kodexu bankovní etiky se vztahovala na 

zaměstnance banky a sloužila jako návod na zakotvení etických principů včetně 

povinnosti dodržovat bankovní tajemství a povinnosti mlčenlivosti o chodu banky a 

obchodní strategii do pracovních smluv či do bankovních předpisů. Byl zde uveden i 

zákaz přijímání či nabízení výhod a úplatků a chování poškozující pověst banky. 

Ke konci 90.let se Česká bankovní asociace k tomuto kodexu znovu vrátila. Výroční 

zpráva ČBA z roku 2000 poukázala na diskusi ohledně etických standardů. Byla nově 

ustanovená „Komise ČBA pro lidské zdroje“. Předsedkyně této komise zformulovala 10 

zásadních bodů a doporučila novelizaci „Kodexu bankovní etiky“. V této výroční 

zprávě je dále zdůrazněna úloha samoregulace bank. 

Kolem roku 2003 začala narůstat nevole ekonomické veřejnosti nad chováním 

některých bank vůči drobným individuálním a nepodnikatelským subjektům, zaváděním 

některých diskriminačních, ve srovnání s mateřskými bankami, vysokých poplatků. Stát 

na to reagoval přijetím některých zákonů. 
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Pod hrozbou zpřísnění regulace bankovního sektoru pomocí právních norem vznikl 

v České bankovní asociaci v prosinci 2005 „Kodex chování mezi bankami a klienty“. 

ČBA vyzvala svoje členy k dodržování zásad obsažených ve tomto kodexu. Tento 

kodex měl být brát bankami jako nastavení minimálního standardu péče o klienty, 

přičemž na bankách je, zda budou vůči svým klientům uplatňovat vyšší standardy (2). 

Etický kodex přijatý Bankovní asociací je základem pro svoje současné členy. Je to 

základní dokument, kterým se musí členské banky řídit. Jednotlivé banky mohou mít 

ve svých etických kodexech přísnější pravidla a zásady chování, musí ovšem 

vycházet nejméně ze zásad etického kodexu České bankovní asociace. Rozhodně 

nesmí být ve svých kodexech mírnější. 

Obsah „Etického kodexu České bankovní asociace“ je rozdělen do čtyř oblastí podle 

skupin, o nichž pojednává. Jedná se o obecné zásady chování bank, vztahy 

pracovníka k bance, v níž je zaměstnán, vztahy pracovníka banky ke klientele a 

vztahy bank navzájem.  

 

Současný „Kodex chování mezi bankami a klienty České bankovní asociace“ 

Jak již bylo řečeno, vznikl v České bankovní asociaci v prosinci 2005 „Kodex chování 

mezi bankami a klienty“. ČBA vyzvala svoje členy k dodržování zásad obsažených v 

tomto kodexu. Kodex měl být brát bankami jako nastavení minimálního standardu péče 

o klienty, přičemž na bankách je, zda budou vůči svým klientům uplatňovat vyšší 

standardy. Tyto standardy bankovních aktivit byly aktualizovány v červenci 2007. 

„Etický kodex České bankovní asociace“ (Příloha č.1) deklaruje přesvědčení bank, že 

péče o klienta a jeho spokojenost je důležitý pilíř obchodní strategie konkrétní banky. 

Deklaruje, že vztah, důvěra a spolupráce mezi bankou a klientem je nezbytným 

motivem aktivit bank. Kodex se zaměřuje na klienty, kteří do vztahu s bankou 

nevstupují z důvodů podnikání, ale výlučně jako občané, kteří mají potřebu nebo 

nutnost realizovat své soukromé finanční potřeby. Přestože kodex ČBA představuje 

soubor práv a povinností s vysokou mírou obecnosti, klienti očekávají od svých bank 

deklarování přesnějších pravidel, ve kterých by se mohli lépe orientovat a z nichž by se 
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dozvěděli, na co mají jako zákazníci bank nárok a co mohou po bankách požadovat 

(18). 

3.2.7. Přehled etických kodexů v bankovním sektoru ve vybraných zemích      

Evropy  

Pro úplnost informací je důležité uvést i vybrané evropské etické kodexy 

v bankovnictví. Pro pochopení problematiky je nutné znát nejen české prostředí, ale 

také to, jakým způsobem je samoregulace ošetřena v jiných zemích. 

Belgie  

Asociace belgických bank a makléřských firem formulovala „Charter for a minimum 

banking service“. Banky, které tento dokument  přijmou, jsou zavázány nabídnout 

minimální bankovní služby každé soukromé osobě, která má trvalé bydliště v Belgii a 

která žádá o takovou službu. Dále asociace vytvořila „Code of Conduct“ definující 

pravidla vztahu banka - klient. Tento kodex informuje zákazníky bank o tom, co mohou 

od svých bank očekávat. Kodex obsahuje minimální standardy a obsahuje tyto principy: 

• otevřenost a zřetelnost informací  

o ceny a poplatky obvyklých bankovních služeb mají být dostupné na 

všech pobočkách tak, aby si je spotřebitel mohl porovnat s poplatky u 

jiné banky, 

o pravdivost reklamních matriálů. 

• dialog, 

• ohleduplnost a diskrétnost,  

• kvalifikace a know-how,  

• bezpečnost a spolehlivost, 

• integrace bankovního systému - integrace v rámci společnosti a ekonomiky, 

• rozlišení problémů.  

Finsko  

Finská Bankovní Asociace vydala v roce 2004 tzv. „Good Banking Practise“, který se 

vyvinul z každodenní zkušenosti. Skládá se z obecných principů pro vztahy mezi 

bankami a zákazníky. Tento kodex obsahuje obecné principy:  
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• dostupnost informací o cenách a poplatcích,  

• podmínky, za kterých banka může odmítnout otevření běžného účtu klientovi, 

• odpovědnost banky v úvěrovém vztahu (starost o finanční stabilitu a bezpečnost 

klienta), 

• umožnit klientovi svobodnou volbu, 

• přehledný seznam služeb a poplatků za ně, 

• oznámení změny cen a tarifů „dostatečně dlouhou dobu předem“, 

• srozumitelnost podmínek smlouvy, reklama má být pravdivá a poskytovat 

přesný obraz nabízených služeb, 

• banky si mají osvojit speciální proceduru na zpracování stížností. 

Francie  

Francie má v Evropě nejpropracovanější principy ve smyslu masivní intervence státu co 

se týče vztahů mezi bankou a klientem. Francouzský stát nabízí množství programů, 

kterými chce zlepšit postavení klienta banky. Proto existuje např. zákon o právu na 

bankovní účet, edukační kampaň, atd. Programy vznikají ve věcné debatě státu s 

Francouzskou bankovní federací.  

Itálie  

Italská bankovní asociace se zasadila o velmi podrobné definování vztahu mezi 

klientem a bankou. První krok dal vzniknout kodexu „il Codice di comportamento del 

settore bancario e finanziario“, na nějž pak navázal program „PattiChiari“ (Jasné 

smlouvy). Vzniklo celkem sedm iniciativ, které mají sloužit k lepšímu porovnání, 

srozumitelnosti a transparentnosti produktů:  

• maják (průvodce), 

• běžný účet, 

• základní bankovní služby, 

• obecná kritéria hodnocení úvěrového rizika, 

• průměrná doba odpovědi na žádost o úvěr, 

• obligace s nízkým rizikem, 

• struktura obligací. 
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V Itálii působí od roku 1993 ombudsman, který má roli bankovního soudce. Dále byla 

uzákoněna společná pravidla pro reklamace.  

Lotyšsko  

Lotyšská bankovní asociace se zaměřuje na vyřizování stížností klientů bank. V 

Lotyšsku existuje ombudsman bankovní asociace. Ten je volen na tři roky a je ve svém 

rozhodování nezávislým odborníkem.  

Maďarsko  

„Kodex Maďarské Bankovní Asociace“ je závazný pro členy asociace. Vznikl ve 

spolupráci s Ethical Commitee v roce 1999. Cílem bylo posílit veřejnou důvěru v banky 

a podnítit vzájemnou spolupráci mezi bankami samotnými, proto obsahuje principy 

jednání mezi bankami, které mají podpořit zdravou soutěž a zamezit nekalé soutěži. Na 

oblast soutěže v bankovním sektoru je kodex orientován více než na vztahy mezi 

bankou a klientem. Kromě obecných principů obsahuje kodex tato ustanovení:  

• pokud se banky navzájem nedomluví, podléhají rozhodnutí Ethical Committee,  

• definici přestoupení kodexu a sankce, 

• princip zdravé soutěže mezi bankami,  

• pravomoci a způsob rozhodnutí Etické Komise, 

• vztahy ke spotřebiteli:  

o zákaz „tacit collusion“ a zneužití dominantního postavení, 

o poskytování plné informace, včetně upozornění na riziko.  

Polsko  

Ochraně klienta je v Polsku věnovaná jedna ze sedmi částí „Zasad dobrej praktyki 

bankowej“, tedy kodexu upravujícího vztahy v bankovním sektoru. V osmi bodech jsou 

zde pojmenovány základní principy, jako například potřeba hájit zájmy klientů, 

srozumitelnost komunikace s klientem, 30denní limit na odpovědi atd. Na dodržování 

Kodexu dohlíží Komisja Etyki Bankowej. Pro urovnávání sporů mezi bankami a klienty 

je určen Arbitr Bankowi.  
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Slovensko  

Na Slovensku neexistuje kodex chování spotřebitele vydaný bankovní asociací,tato 

iniciativa leží na samotných bankách. Některé banky (DEXIA, VÚB) svůj kodex mají, 

tyto kodexy obsahují základní pravidla chování ke klientům.  

Švýcarsko  
 
Pro švýcarský bankovní sektor je charakteristická dlouhá tradice samoregulace. 

Společně s Federální Bankovní Komisí (FBC) sestavila Švýcarská Bankovní Asociace 

závazná pravidla chování „Codes of conduct“, která definují „eticky korektní jednání“. 

V těchto kodexech jsou zahrnuty následující principy:  

• kodex pravidel chování má smysl tam, kam nedosáhne legislativa, případně tam, 

kde je v zájmu bank dobrovolně vytvořit takovýto kodex, 

• kodexy přeložené FBC jsou závazné a mohou být FBC sankcionovány,  

• kodexy bank jsou dobrovolné směrnice schválené bankovní asociací, 

• kodexy zahrnují povinnost bank poznat svého klienta a smlouvu o ochraně 

klienta v případě nucené likvidace bank (20). 
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4. Analýza problému a sou časné situace 

 

4.1. Československá obchodní banka, a.s. - charakteristika 

 

Obchodní firma: Československá obchodní banka, a. s. 

Sídlo: Radlická 333/150, 150 57 Praha 5 

Právní forma: akciová společnost 

Registrace: zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B 

XXXVI, vložka 46 

Předmět podnikání: banka 

Orgán dohledu: Česká národní banka (ČNB), Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1 

Identifikační číslo: 00001350 

Kód banky: 0300 

Internetová adresa: www.csob.cz 

Československá obchodní banka, a. s. (ČSOB), působí jako univerzální banka v České 

republice. ČSOB byla založena státem v roce 1964 jako banka pro poskytování služeb v 

oblasti financování zahraničního obchodu a volnoměnových operací. V červnu roku 

1999 byla privatizována – jejím majoritním vlastníkem se stala belgická KBC Bank, 

která je součástí Skupiny KBC. V červnu 2000 ČSOB převzala Investiční a poštovní 

banku. Do konce roku 2007 působila ČSOB na českém i slovenském trhu; slovenská 

pobočka ČSOB byla oddělena k 1.1.2008. 

Obchodní profil ČSOB zahrnuje tyto segmenty: fyzické osoby, malé a středně velké 

podniky, korporátní klientela a nebankovní finanční instituce, finanční trhy a privátní 

bankovnictví. V retailovém bankovnictví v ČR působí společnost pod dvěma 

obchodními značkami – ČSOB a Poštovní spořitelna, která využívá pro svou činnost 

rozsáhlé sítě České pošty. Klienti ČSOB jsou obsluhováni na 221 pobočkách v ČR, 

klienti Poštovní spořitelny jsou obsluhováni prostřednictvím 27 Finančních center 

Poštovní spořitelny a zhruba na 3 340 obchodních místech České pošty (stav k 

30.9.2007). ČSOB i Poštovní spořitelna dále poskytují své služby prostřednictvím 

různých kanálů přímého bankovnictví. 
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Pobočková síť ČSOB nabízí současně se svými produkty a službami i produkty a služby 

celé Skupiny ČSOB. Ucelená nabídka služeb tak kromě bankovních služeb zahrnuje i 

pojistné a penzijní produkty (ČSOB Pojišťovna a penzijní fondy Stabilita a Progres), 

financování bydlení (Hypoteční banka a Českomoravská stavební spořitelna), kolektivní 

investování a správu majetku (investiční fondy ČSOB Investiční společnosti a ČSOB 

Asset Management) a specializovaných služeb (ČSOB Leasing a ČSOB Factoring). 

Služby spojené s obchodováním na finančních trzích poskytuje Patria, sesterská 

společnost ČSOB (22). 

Tabulka č.3: Skupina ČSOB (23): 

 

 

ČSOB se přihlásila k pravidlům správy a řízení akciových společností (Corporate 

Governance), která vycházejí z principů stanovených OECD. Tato pravidla jako součást 

systému řízení rizik zajišťují rovnováhu odpovědností a pravomocí mezi 
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managementem a akcionáři. Management tak získává lepší zpětnou vazbu od akcionáře 

a snadněji dosahuje jím definovaných cílů. ČSOB, jako zahraniční společnost 

s významnou zahraniční majetkovou účastí,  se hlásí k těmto principům v souladu se 

svými firemními hodnotami a postupně je ve své činnosti naplňuje. Jediným 

akcionářem ČSOB je KBC Bank NV, IČ 90029371, se sídlem Havenlaan 2, 1080 

Brusel, Belgie. Představenstvo ČSOB, jako statutární orgán společnosti, je šestičlenné 

a je složeno z vedoucích zaměstnanců ČSOB. Vrcholové výkonné vedení ČSOB je 

tvořeno pouze členy představenstva.  Dozorčí rada ČSOB má devět členů a dohlíží na 

výkon působnosti představenstva (24). 

 

4.2. Obchodní etika v Československé obchodní bance, a .s 

ČSOB vystupuje jako společensky odpovědná banka. Velký důraz, který klade na 

společenskou odpovědnost a na etiku podnikání, bere nejenom jako svoji konkurenční 

výhodu v tak silném konkurenčním prostředí jako je bankovnictví, ČSOB bere tyto 

zásady velmi vážně.  Představitelé banky pociťují odpovědnost nejen za svěřené 

prostředky, ale i za společnost, ve které banka podniká. Klienti, spotřebitelé, okolí i 

zaměstnanci jsou pro banku důležitými partnery, a proto je společenská odpovědnost 

pro ČSOB dlouhodobou investicí do budoucnosti. 

„Společenská odpovědnost je dlouhodobou investicí pro udržitelnou budoucnost firmy.“ 

(P.Kavánek, předseda představenstva a generální ředitel ČSOB) 

Na svých internetových stránkách uvádí ČSOB v oddílu Společenská odpovědnost – 

Profesionální obchodní etika, jaké cítí závazky a odpovědnost vůči svým klientům: 

„ ČSOB je korporace, jejíž zaměstnanci a dodavatelé dbají na morální hodnoty, které 

nedovolují uzavřít a provést jakýkoli obchod porušující právní předpisy, praxi 

bankovního sektoru, pravidla volné soutěže, čestného přístupu nebo etický kodex. 

Odpovědnost za svěřené prostředky pro nás znamená nejvyšší hodnotu. Ve všech svých 

činnostech klademe na první a nejpřednější místo svého klienta. 
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Chováme se jako odpovědný věřitel. Poradenské služby poskytované klientům vždy 

vycházejí z nestranných, správných a pravdivých informací o produktech, službách, 

smlouvách a transakcích a o jejich možných výhodách i nevýhodách.  

Silný důraz klademe na prevenci nepřijatelných činností, které poškozují vztahy, důvěru 

a partnerství v daném společenství. Dodržováním nezbytných opatření ČSOB aktivně 

brání legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. Každý klientský 

pracovník je náležitě informován o charakteristických rysech podezřelých obchodů a 

transakcí. Na základě programu „Poznej svého klienta“ je klientský pracovník schopen 

rozpoznat jakoukoli základní odchylku svého klienta od běžné obchodní praxe. Uvedení 

těchto principů do života ČSOB dokládají příslušné certifikáty“ (21). 

 

 

4.3. Etický kodex v Československé obchodní bance, a.s. 

 

Československá obchodní banka, a.s., rozhodla o přistoupení k etickému kodexu 

v červnu 2006 s implementací od 1.10.2006. Tento „Kodex služební etiky a chování 

zaměstnanců Československé obchodní banky, a.s. a její finanční skupiny“ (Příloha č.2) 

vznikl jako překlad „Etického kodexu KBC bank Belgie“, která je  majoritním 

vlastníkem ČSOB. ČSOB i KBC shledala v roce 2006 tento kodex jako nedostatečně 

reagující na všechny výzvy současnosti a rozhodla se pro jeho přepracování. 

K přepracování došlo v období 2006 – 2007 formou všeobecného konsenzu. 

 

 

4.3.1. Nedostatky původního Etického kodexu ČSOB 

 

Původní Etický kodex ČSOB byl svou formou spíše formalistický dokument. Byl 

zaměstnanci obtížně přijatelný, jelikož mnoho přikazoval a velmi málo vysvětloval. 

Příklad:  

„1.3 Poskytování informací klientům 
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Klienti musí předem obdržet přesné a odpovídající informace o základních rysech a 

podstatě služby nebo produktu, smlouvě či transakci, stejně jako o obchodních 

podmínkách, poplatcích, výhodách a nevýhodách s nimi souvisejících. 

Klienti musí být informováni o provedené transakci nebo službě podle dohodnutých 

podmínek. Za tímto účelem je nutné používat odpovídající dokumentaci a systémy. 

Při propagaci produktů a služeb jsou všichni členové finanční skupiny ČSOB povinni 

používat pouze zákonné prostředky a zdržet se nedovolených nebo nevhodných forem 

propagace“ (40). 

 

Dokument byl velmi obecný, proto nemohl sloužit jako dostatečný nástroj pro podporu 

rozhodování zaměstnanců v oblasti etiky. Zobecnělé nekonkrétní zásady byly i velmi 

špatně čitelné pro toho, kdo se s Etickým kodexem ČSOB seznamoval. Příklad: 

 „1.7 Vyžadování nebo přijímání darů nebo provizí 

Je nepřijatelné, aby zaměstnanci zneužívali svého postavení k přijímání darů nebo 

provizí od klientů, dodavatelů nebo v jiných obchodních vztazích nebo aby navrhovali, 

že by mohly být nabídnuty nebo poskytnuty. Zaměstnanci se nicméně s ohledem na jimi 

zastávanou pozici mohou ocitnout v situaci, kdy je poskytnutí daru obvyklé. V takovém 

případě je nutné, aby nabídnutý dar  byl úměrná pozici konkrétního zaměstnance a s 

tím, co je v podobných situacích obvyklé. Zde platí pravidlo, že obchodní dárek by 

neměl být drahý. Přijetí peněžitých darů je zakázáno vždy. Ve výběru dodavatelů nebo v 

jiných obchodních vztazích je jediným kritériem, které se rozhoduje, zájem banky. V 

případě pochybností zaměstnance, zda je přípustné v konkrétní situaci přijmout nebo 

odmítnout dar, je nutné konzultovat s přímým nadřízeným. V žádném případě nesmí 

přijetí daru ovlivnit uzavření smluvního vztahu nebo podmínky, za kterých jsou obvykle 

služby bankou poskytovány“ (40). 

 

Kodex nepokrýval svým obsahem všechny v současnosti podstatné oblasti integrity, 

které je podle ČSOB nutné do zásad etického chování také zahrnout. Jedná se například 

o problematiku diskriminace, sexuálního obtěžování, rozdílného zacházení apod. Pokud 

tyto oblasti Etický kodex ČSOB nezahrnuje, nemůžeme hovořit o uceleném dokumentu. 
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Dokument nestanovoval sankce, které postihnou viníka v případě porušení některého 

z ustanovení Etického kodexu ČSOB. Zaměstnanec, který se s dokumentem 

seznamoval, nemohl znát dopad případného neetického jednání a přitom výčet sankcí je 

velmi účinný nástroj v boji proti neetickému jednání. 

 

Původní Etický kodex ČSOB neměl přímou vazbu na hodnoty společnosti. Hodnoty a 

Etický kodex ČSOB tvořily v očích zaměstnanců nekonzistentní celek, který vedl 

k nesrozumitelnosti a nepochopení. 

 

Tento dokument nespecifikoval, jak se mají zaměstnanci zachovat v případě podezření 

na porušení etických pravidel.  

 

Jedním z dalších omezení tohoto dokumentu, které se týká jeho použitelnosti a čitelnosti 

je, že nespecifikoval vazbu na další interní bankovní směrnice a dokumenty kodifikující 

chování zaměstnanců (45). 

 

 

4.3.2. Nutnost vytvoření nového Etického kodexu ČSOB 

 

Důkladná analýza původního Etického kodexu ČSOB potvrdila nutnost vytvoření 

nového kodexu. Při tvorbě tohoto nového Etického kodexu ČSOB se banka snažila 

poučit z omezení,  která obsahoval původní dokument a snažila se zahrnout sem veškeré 

relevantní dimenze, které s etickým chováním v bankovním sektoru souvisí.  

Koordinační úlohu zde sehráli zaměstnanci oddělení Firemní kultury, kteří měli v úzké 

spolupráci s vedením společnosti tvorbu nového Etického kodexu ČSOB na starosti.  

 

 

4.3.3. Cíle přípravy nového Etického kodexu ČSOB 

 

Nový Etický kodex ČSOB by měl sloužit především jako nástroj,  který bude 

podporovat etické chování zaměstnanců a relevantních třetích stran (agenti, distributoři, 

apod.). ČSOB chce dát jednoznačný signál okolnímu světu, že usiluje o etické postupy. 
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Tím chce přispět k důvěryhodnosti a zlepšení image banky na trhu. Cílem je zlepšení 

klimatu v bance a zvýšení motivace zaměstnanců, která se ve svém důsledku projeví ve 

finančních ukazatelích banky.  

Důvodem přípravy nového Etického kodexu ČSOB bylo vytvořit společně s dalšími 

strukturami formujícími firemní kulturu vodítko pro podporu rozhodování zaměstnanců 

v každodenních situacích o tom, co je či není profesionální chování zaměstnance 

ČSOB, vycházející z aspirací a hodnotových pilířů banky. Cílem bylo přejít od 

formálního obsahu k praktickému a závaznému „navigačnímu systému“ pro 

zaměstnance. Tyto praktické návody by měly pomáhat zaměstnancům v situacích, ve 

kterých jsou konfrontováni nebo sami provádějí nepřípustné jednání.  

Dalším důležitým cílem je znemožnit, aby neetické jednání zaměstnanci sami před 

sebou odůvodňovali jako přijatelné.  

 

Cílem je vytvořit nástroj, který by zajišťoval a prosazoval,  aby každodenní aktivity 

banky a chování jejích zaměstnanců odpovídalo stanoveným zásadám a přispívalo tak 

ke zlepšování firemního prostředí. Kodex sice nemá právní platnost, ale jeho porušení 

může vést k postihu zaměstnance (45). 

 

 

4.3.4. Způsob, jak banka  naplní cíle nového Etického kodexu ČSOB 

 

ČSOB si vytyčila cíle přípravy nového kodexu. Bylo tedy nutné určit, jakým způsobem 

vytyčených cílů dosáhne. 

Jako „kritéria úspěchu“ byla stanovena stručnost, čtivost a praktická použitelnost 

dokumentu.  

 

Do procesu přípravy nového Etického kodexu ČSOB bylo nutné zapojit všechny 

klíčové manažery. Nový dokument musí mít přímou vazbu na hodnoty společnosti. 

Nestačí nový Etický kodex ČSOB pouze navrhnout, vytvořit a implementovat, je také 

důležité vytvořit systém vnitřní kontroly a zpětné vazby. Měl by to být systém struktury 

a postupů, které zajistí sledování, dodržování a podporování žádoucího chování. 
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Vazby etického kodexu na dokumenty upravující chování: 

• Existující právní normy: 

o Občanský zákoník odvolávající se na dobré mravy 

o Obchodní zákoník odvolávající se na dobré mravy soutěže 

o Trestní zákon upravující nekalou soutěž a pravidla hospodářské soutěže 

o Další právní normy 

• Etický kodex České bankovní asociace 

• Etický kodex KBC (45). 

 

Příklad vnit řních dokumentů, na které se váže nový Etický kodex ČSOB: 

• Hodnoty ČSOB Leadership modelu: 

o Leadership model pro manažery a v něm obsažené normy chování 

vycházející z hodnotových pilířů banky. 

o Leadership model pro zaměstnance a v něm obsažené normy chování 

vycházející z hodnotových pilířů banky. 

• Pracovní řád 

• Pravidla chování pro novou Centrálu ČSOB 

• Vnitřní dohody upravující interní klientsko-dodavatelské vztahy v bance, které 

popisuje chování útvarů k sobě navzájem 

• Parciální etické kodexy v jednotlivých útvarech ČSOB (Centrální nákup, 

Finanční trhy) 

• Vybraná pravidla chování v segmentu „fyzické osoby/podnikatelé“, které jsou 

popsány v rámci projektu Tvář pobočky (45). 

 

 

4.3.5. Oblast působnosti nového Etického kodexu ČSOB 

 

Nový Etický kodex ČSOB je nástrojem, který vymezuje všechny podstatné oblasti 

chování zaměstnanců banky. Některé složky tohoto dokumentu jsou upravovány a více 

konkretizovány dle potřeb jednotlivých útvarů banky. Tyto dílčí konkretizace však musí 

být s Etickým kodexem ČSOB v souladu. Součástí implementace Etického kodexu 
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ČSOB je kodifikace existujících pravidel chování, tzn.porovnání slučitelnosti s obsahem 

Etického kodexu a jejich zařazení do dokumentu. 

Jde o „vstupenku“ do týmu ČSOB, porušení těchto pravidel může vést až k vyloučení 

z týmu ČSOB. 

Součástí Etického kodexu ČSOB je upravení pravidel chování denního pracovního 

života zaměstnanců. Porušení pravidel je hodnoceno jako „přestupek“ vedoucí 

k sankcím (45). 

 

 

4.3.6. Realizační tým pro tvorbu a implementaci nového Etického kodexu 

ČSOB 

 

Pro úspěšné naplánování, vytvoření a implementaci nového Etického kodexu ČSOB 

bylo nutné vytvořit tým, kde má každý týmový hráč svoji roli. V ČSOB byl tento tým 

stanoven takto: 

• Interní klient: Pavel Kavánek a Country EXCO 

• Přímý interní klient: Petr Hutla, vrchní ředitel útvaru pro Lidské zdroje a služby 

• Koordinátor: Petr Březina, výkonný manažer v útvaru Firemní kultura 

• Realizační tým, který se podílí se na vytváření obsahu jednotlivých částí: 

o Roman Mašata (útvar Compliance) 

o Nominovaný zástupce (útvar Právo) 

o Nominovaný zástupce (útvar Řízení lidských zdrojů) 

o Nominovaný zástupce (útvar Řízení rizik) 

• Podpůrný tým, který se podílí na zajištění souladu kodexu s aspiracemi banky: 

o Nominovaný zástupce (útvar Interní komunikace) 

o Nominovaný zástupce (útvar Strategie a organizace) 

• Externí konzultanti, kteří dodávají praktický pohled, připomínkují obsah i 

formu: 

o Nominovaný zástupce Distribuční sítě pro fyzické osoby a podnikatele 

o Nominovaný zástupce Korporátního bankovnictví 

o Nominovaný zástupce z Poštovní Spořitelny 

o Nominovaný zástupce z Hypoteční banky a ČSOB Pojišťovny (45). 
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4.3.7. Časový plán implementace  nového Etického kodexu ČSOB 

 

V únoru roku 2008 schválilo představenstvo ČSOB „Implementační plán“, který je 

třeba brát jako postup, jakým způsobem implementovat nový Etický kodex v ČSOB. 

 

Veškeré aktivity na sebe musely navazovat. Aby tvorba, schvalování a implementace 

nového Etického kodexu ČSOB fungovala, bylo důležité dodržovat závazný časový 

plán (Příloha č.3). 

 

Fáze poskytnutí informací 

 

Základním cílem této fáze je šířit v bance informace o přepracování, aktualizaci a 

modernizaci Etického kodexu ČSOB. Požadavkem na komunikační styl je jasnost, 

ilustrativnost a otevřenost k diskuzi.  

 

Činnosti ve fázi poskytnutí informací: 

Zavádění kaskádovité  komunikace z toho důvodu, že nový Etický kodex ČSOB 

odkazuje na různé dokumenty. Není nutné, aby všichni zaměstnanci znali dopodrobna 

všechna klíčová témata. Například zaměstnanci ústředí nepotřebují znát tak podrobně 

problematiku praní špinavých peněz, jako např. pracovníci poboček, jelikož téměř nikdy 

nepřijdou do přímého styku s hotovostí. Je tedy nutné roztřídit, pro jaké zaměstnance 

jsou která témata klíčová. Po roztřídění předkládá útvar Firemní kultury jednotlivá 

témata manažerům, kteří tyto informace předávají dále svým podřízeným. Témata 

v Etickém kodexu ČSOB v sobě obsahují návaznost na další instrukce a vnitřní 

předpisy, které se týkají zaměstnanců na konkrétních pozicích. V této fázi je tedy velmi 

důležitá role manažerů předat správné informace správným zaměstnancům. Každý 

zaměstnance musí vědět, které části Etického kodexu ČSOB se ho zejména týkají a 

musí znát návaznost na další předpisy. 

 

Další činností je vydávání pravidelného sloupku v zaměstnaneckém časopise Kompas 

s názvem „Proniknutí do kodexu“, kde vycházejí ilustrativní články o hlavních 

myšlenkách Etického kodexu ČSOB s prostorem pro otázky ze strany zaměstnanců. 
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Časopis Kompas vychází jednou za měsíc a dostává jej do ruky osobně každý 

zaměstnanec. Časopis obsahuje novinky z vnitrobankovního prostředí. Články 

v Kompasu jsou většinou spíše stručné a čtivě psané. Uvádějí příklady z praxe a 

odkazují na Intranet ČSOB, kde je problematika probrána podrobněji. Časopis pro 

zaměstnance je jako komunikační kanál velmi důležitý a účinný, proto je komunikace 

Etického kodexu ČSOB v něm brána jako jeden z hlavních zdrojů informací.  

Další důležitou činností je umístění článků z bulletinu Kompas na Intranet ČSOB tak, 

aby byly dostupné stávajícím i nově příchozím zaměstnancům. Zde jsou také odkazy na 

navazující instrukce a vnitřní předpisy.  

Ve fázi poskytnutí informací je jednou z nejdůležitějších činností umístění celé složky 

„Etický kodex ČSOB“ na Intranet ČSOB tak, aby byla přístupná všem zaměstnancům 

celé Skupiny ČSOB.  

Je kladen důraz na aktualizaci prezentací pro nově příchozí zaměstnance. 

Probíhá vydávání článku o Etickém kodexu ČSOB v časopise Manažer, kde je 

zdůrazňováno, že manažer má důležitou vedoucí roli v oblasti šíření tohoto dokumentu. 

 

Fáze poskytnutí podpory 

 

Cílem této fáze je zabezpečit přesun etických hodnot a pracovních podmínek ČSOB do 

pracovního života zaměstnanců. Dále pak převedení původního vnímání Etického 

kodexu ČSOB na srozumitelný, čitelný a akceptovatelný dokument.  

 

Činnosti ve fázi poskytnutí podpory: 

Poskytování podpory manažerům v oblasti problematiky Etického kodexu ČSOB, a to 

školenými a zasvěcenými trenéry  a personálními konzultanty. 

Důležitou a nezbytně nutnou činností je přezkoumání všech relevantních vzdělávacích 

kurzů ČSOB a aktualizování těchto příslušných kurzů doplněných o tento nový  kodex. 

Se vzděláváním zaměstnanců nově souvisí zavedení inovační a populární formy 

vzdělávání dospělých. Jedná se o aktivity spojené s Leadership modelem, simulace na 

počítačích a workshopy, kde se manažeři trénují a zdokonalují v řešení každodenních 

problémů a náročných etických pracovních situací. Důležitou formou vzdělávání 

v těchto kurzech je také použití  konkrétních ukázkových aktivit formou scének. 
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Další činností ve fázi podpory je zavedení vzdělávacích kurzů pro personální 

konzultanty a manažery, kde se učí být schopni rozpoznat ty „správné“ lidi ve smyslu 

dodržování etických norem. Kurzy jsou zaměřeny na hodnoty a etiku. To je důležité při 

výběrových řízeních a adaptačních pohovorech. 

 

Fáze zhodnocení úsilí 

 

Zdůraznění kriterií úspěchu, která si ČSOB stanovila před započetím prací na novém 

Etickém kodexu ČSOB (srozumitelnost, čtivost, akceptovatelnost, komplexnost, atd.) a 

označení těch oblastí, kterých se ČSOB podařilo prostřednictvím nového kodexu 

dosáhnout. 

Cílem fáze zhodnocení úsilí je podporovat  tvář Československé obchodní banky, a.s. na 

veřejnosti a reagovat na aktuální případy spojené s etickými otázkami. V této fázi je 

nutné začlenit používání Etického kodexu ČSOB v případech, kdy dochází ke krizi 

komunikace.  

 

Komunikační styl  v této fázi musí být: 

• plně realistický – musí umět ukázat, jak Etický kodex ČSOB funguje v 

případech, kdy je třeba jej použít, 

• ilustrační – musí umět hledat výhody pro klienty ve všech činnostech a musí 

umět dávat příklady z praxe, 

• přirozený – Etický kodex ČSOB musí být ve spojení s tématy sociální 

odpovědnosti a musí být přirozeně přijatelný pro všechny, 

• příležitostný – musí umět připomenout existenci Etického kodexu ČSOB ve 

vhodných chvílích, např. při příležitostech setkání novinářů nebo klientů.  

 

Činnosti ve fázi zhodnocení úsilí: 

Ve fázi zhodnocené úsilí jsou již všichni zaměstnanci skupiny ČSOB plně seznámeni s 

novým Etickým kodexem ČSOB. Nic tedy nebrání tomu, umístit jej na webové stránky 

ČSOB a zpřístupnit veřejnosti. Klient musí být seznámen s tím, jaké hodnoty banka a 

její zaměstnanci vyznávají, musí vědět, jaká jsou jeho práva. 
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Další činností je vydání tiskové zprávy s oznámením existence nového Etického kodexu 

ČSOB. 

Úkolem zaměstnanců distribuční sítě ČSOB je ve fázi zhodnocení úsilí podávat 

klientům informace o Etickém kodexu ČSOB při osobních schůzkách.  

I v této fázi je nutné podporovat nový Etický kodex ČSOB, například články v tisku a 

poskytováním rozhovorů pro tisk a televizi. Jsou využívány existující finanční sloupky, 

např.v Hospodářských novinách, kde by měly být uvedeny i příklady z praxe, které 

k tomuto dokumentu odkazují. 

Další činností je vydání tiskové zprávy s průběžným zhodnocením Etického kodexu 

ČSOB, kde příklad z praxe u konkrétního klienta ukáže, jak se použití tohoto 

dokumentu vyplatilo. 

 

Fáze zajištění koherence 

 

Cílem této fáze je monitorovat etické prostředí ČSOB a zajišťovat soulad vnitřních 

pravidel a procesů s Etickým kodexem ČSOB. 

 

Činnosti ve fázi zajištění koherence: 

V této fázi je prioritou ustanovit seznam témat Etického kodexu ČSOB a jejich 

podpoření českými zákony, např. Zákoníkem práce. 

Bylo také nutné prodiskutovat schválený kodex s odbory. 

Pro monitoring bylo nutné vytvoření seznamu monitorovaných činností a sledování 

několika zaměstnanců, kteří jsou s novým Etickým kodexem ČSOB seznámeni, např. 

počet zrevidovaných zaučujících se absolventů.  

Jako zpětná vazba pro tvůrce Etického kodexu ČSOB je důležité mít v evidenci případy, 

kdy došlo k porušení pravidel Etického kodexu ČSOB a způsoby jejich řešení. 

Další činností, která bude mít vypovídací schopnost, je monitoring obeznámenosti 

zaměstnanců, popř. i klientů, s novým Etickým kodexem ČSOB, jeho částmi a jeho 

použitelností v praxi (41). 

 

V současné době byli zaměstnanci informováni o nově vzniklém Etickém kodexu 

ČSOB prostřednictvím časopisu Kompas.  
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4.3.8. Podoba  a obsah nového Etického kodexu zaměstnanců Skupiny 

ČSOB 

 

Při tvorbě nového Etického kodexu ČSOB (Příloha č.4) vycházeli zaměstnanci útvaru 

Firemní kultury z podrobné analýzy trhu, z firemních hodnot popsaných v Leadership 

modelu a z požadavků vedení, jak má Etický kodex ČSOB vypadat a nechali se 

inspirovat kodexy jiných společností.  

 

Úvod: „Naše hodnoty a model chování jsou popsány v Leadership modelu. Etický kodex 

Skupiny ČSOB, který máte před sebou, jej rozvádí do konkrétních norem jednání. Cílem 

kodexu je propojení našich obecných firemních hodnot s vybranými situacemi denní 

praxe a poskytování návodu, jak se v těchto situacích správně zachovat. Etický kodex 

není formalismus ani dokument do šuplíku. Je to živý dokument, který musí být 

konfrontován  naší dennodenní realitou. Musí být domýšlen těmi z vás, kteří chtějí naši 

vysoce výkonnou firemní kulturu aktivně spoluutvářet. Je to závazný navigační systém, 

který pomáhá v situacích, ve kterých řešíme, co je správné, nebo naopak nepřípustné 

jednání. Systém přispívající k tomu, aby správné chování bylo oceněno a neetické 

chování nebylo odůvodňováno jako přijatelné. Kodex pomůže prosadit takové chování 

zaměstnanců, které bude odpovídat stanoveným zásadám a přispěje ke zlepšování 

firemního prostředí, a tím k budování „vysoce výkonné firemní kultury“ (40). 

 

ČSOB je firma  poskytující služby, a proto zaměření na zákazníka, zodpovědnost, 

motivace a spolupráce jsou klíčové hodnoty pro obchodní úspěch. Tyto hodnoty jsou 

popsány v Leadership modelu pro zaměstnance (Příloha č.5) a Leadership modelu pro 

manažery (Příloha č.6). Naplňování těchto hodnot je důležité nejen pro dosahování cílů 

celé společnosti, ale i pro samotné zaměstnance. Hodnoty leadershipu jsou jedny 

z hlavních pilířů hodnocení (31). 

 

Leadership model pro zaměstnance 

Část pro zaměstnance zdůrazňuje hodnoty lidskosti, spolehlivosti, spolupráce, klientské 

orientace a schopnosti překonávat sebe sama (40).  
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Leadership model pro manažery 

Tato část akceptuje podnikatelského ducha, schopnost inspirovat a motivovat ostatní, 

jednat autenticky v souladu se svým postojem, překonávat hranice a mít vždy na paměti 

potřeby klienta (40).  

 

Obsah nového Etického kodexu 

 

Kapitola č.1: Úvodní slovo 

Motto: „Cesta rozvoje a úspěchu Skupiny ČSOB vede přes  vysoce profesionální a 

etické chování každého člena týmu“ (Pavel Kavánek, březen 2007).  

V úvodu je popsán, slovy Pavla Kavánka, cíl nového kodexu, kterým je propojení 

obecných firemních hodnot s vybranými situacemi denní praxe a poskytnutí návodu, jak 

se v těchto situacích správně zachovat. Je zde vyzdviženo, že nový Etický kodex ČSOB 

je klíčovou konkurenční  výhodou celé Skupiny ČSOB, která je dána způsobem práce 

všech zaměstnanců, uvažováním a kvalitou mezilidských vztahů. 

Kapitola č.2: Hlavní principy vysoce výkonné firemní kultury 

V této kapitole jsou popsány hlavní zásady, kterými se musí každý zaměstnanec, který 

chce být součástí vysoce výkonné firemní kultury řídit. Zaměstnanec musí dobře znát 

svoje klienty a jejich potřeby a kvalitní služby pro klienty musí být jeho hlavní 

prioritou. Zaměstnanec je otevřený a přátelský a měl by umět prosazovat týmového 

ducha. Pracuje na svém osobním rozvoji, prosazuje změny a přichází s novými nápady. 

Je spolehlivý, plní sliby, stanovuje si náročné a měřitelné cíle, rozhoduje se na základě 

faktů a zvažuje etičnost svých rozhodnutí. 

Kapitola č.3: Základní části Etického kodexu 

3.1) Jsme tu pro klienta 

Zde je popsáno, jaký by měli mít zaměstnanci ČSOB přístup ke klientům. Cíl banky i 

zaměstnanců je budování dlouhodobých vztahů s klienty. Zaměstnanci by si měli 

zachovávat ke klientům velmi profesionální přístup, který je podmíněn dostatečnou 

znalostí problematiky, dovednostmi, otevřeností, spolehlivostí a snahou pomoci. Dále je 

zde vyzdvižena důležitost ochrany klientských informací, jelikož prioritou banky je 
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důvěra klienta. Zaměstnanci mají povinnost mlčenlivosti, s údaji o klientech musí 

zacházet podle právních a vnitřních předpisů. 

 
3.2) Jsme součást týmu 

Zaměstnanec pracuje vždy v týmu, proto je třeba být „týmovým hráčem“ a udržovat 

kolem sebe kvalitní  týmové prostředí. V této kapitole je popsáno, proč je nutné chovat 

se morálně a důvody,  proč je důležité být ohleduplný.  Pro úspěch v konkurenčním boji 

je také třeba, aby byl každý, kdo je součástí týmu, iniciativní.  

 

3.3) Dbám zájmů svého zaměstnavatele 

Je dáno, že vnímání banky veřejností je spoluurčováno chováním jejich zaměstnanců. 

Proto je důležité, aby zaměstnanci dbali na dobré jméno zaměstnavatele. V této kapitole 

je podrobně popsána problematika praní špinavých peněz, dodržování svěřených 

pravomocí, hlášení škodlivého jednání a ochrana integrity informací. Zaměstnanci jsou 

povinni dodržovat při své práci pravidla hospodářské soutěže, musí chránit majetek 

zaměstnavatele a musí dodržovat pracovní dobu. 

3.4) Jsem zodpovědným zaměstnancem 

Etický kodex ČSOB doporučuje zaměstnancům, aby se při své práci chovali, jako by 

oni sami byli dobrými vlastníky firmy. Zaměstnavatel má povinnost seznamovat svoje 

zaměstnance s interními a právními předpisy, zaměstnanci zase mají povinnost je 

dodržovat. Zaměstnanci se musí vyvarovat střetů zájmů, nesmí provádět obchody a 

operace, do kterých by byli osobně zainteresováni. Je zde uvedena problematika 

přijímání darů a veřejné angažovanosti a dalším tématem je péče o zevnějšek a zákaz 

požívání omamných a návykových látek. 

Kapitola č.4: Závaznost Etického kodexu 

Etický kodex ČSOB je závazný pro všechny zaměstnance Skupiny ČSOB a pro třetí 

strany, které zastupují a reprezentují Skupinu ČSOB. Jedná se například o 

zprostředkovatele nebo distributory (40). 
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4.4. Problematika „Hlášení škodlivého jednání“ 

 

Kapitola č 3 Etického kodexu ČSOB s názvem „Dbám zájmů svého zaměstnavatele“ 

popisuje mimo jiné problematiku „Hlášení škodlivého jednání“. 

 

„3.8. Hlášení škodlivého jednání.  

Zaměstnavatel očekává, že zaměstnanci budou dodržovat nastavená pravidla a že 

v rámci své práce budou hájit zájmy zaměstnavatele. Očekává se  rovněž, že 

zaměstnanci věnují zvýšenou pozornost skutečnostem, které mohou poukázat na trestnou 

činnost, závažný přestupek nebo jiné škodlivé jednání zaměstnanců a klientů. Základní 

morální povinností každého zaměstnance je ohlásit podezření na takové jednání. 

Ohlašovateli, který v dobré víře ohlásí své podezření způsobem upraveným ve vnitřním 

předpise, zaměstnavatel zaručuje ochranu před případným postihem a ochranu jeho 

identity“ (40). 

 

Jak již bylo řečeno, nový kodex má návaznost na další dokumenty. Ke kapitole „Hlášení 

škodlivého jednání“ se váže pokyn v příloze k pokynům představenstva: „Politika 

ČSOB, Oznamování škodlivého jednání (whistle blowing)“(Příloha č.7). 

 

 

4.4.1. Pokyn „Politika ČSOB, Oznamování škodlivého jednání (whistle 

blowing)“ 

 

Kapitola č.1: Úvod 

 

V této kapitole je zaměstnanec seznámen s obecnými informacemi o „Hlášení o 

škodlivé události“. Tento pokyn vychází ze standardu, který je  platný v rámci skupiny 

KBC „Standardy na ochranu oznamovatelů v KBC Group“ (Příloha č.8). Upravuje 

pravidla pro oznámení podezření na spáchání jakéhokoliv  škodlivého jednání a pravidla 

pro ochranu osob, které takové oznámení učiní. Oznamovatelem může být zaměstnanec 

nebo externí spolupracovník ČSOB. 
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Kapitola č.2: Zásady a rozsah 

 

Zde jsou popsány základní zásady „Oznamování škodlivého jednání.“ Jsou preferována 

oznámení osob, které sdělí svoji totožnost. Zaměstnavatel těmto osobám zaručuje 

utajení a diskrétnost. Zásady se vztahují na všechny druhy podvodů a přestupků, které 

se týkají porušení nebo nedodržení vnitřních předpisů vydaných ČSOB. Dále se 

oznámení vztahuje na obecně platné  předpisy jako jsou právní předpisy, účetní zásady, 

vyhlášky a pravidla o ochraně trhu, zneužívání informací v obchodním styku, porušení 

bankovního tajemství nebo mlčenlivosti, praní špinavých peněz, krádeži, podvodu, 

korupci atd. 

 

Kapitola č.3: Práva oznamovatelů 

 

ČSOB znovu zdůrazňuje, že v případě ohlášení podezření na škodlivé jednání zajišťuje 

oznamovateli zachování jeho identity v tajnosti. Dále má oznamovatel právo na 

informace o průběhu vyšetřování, pokud to nenaruší průběh vyšetřování nebo práva 

jiných osob. 

 

Kapitola č.4: Postup při oznamování a kontaktní místa 

 

Banka zásadně preferuje, aby oznamovatel vše nahlásil v první řadě svému 

nadřízenému. Pokud by to nebylo možné nebo necítil žádnou odezvu, pak se může 

obrátit na jakékoliv kontaktní místo. K tomuto účelu existuje „Seznam kontaktních 

míst“. K usnadnění oznamování škodlivé události existuje pro zaměstnance „Názorné 

schéma postupu při oznamování škodlivého jednání a předání na útvar vyšetřování“ 

(Příloha č.9). Aby oznámení o škodlivé události bylo úplné a vyšetřovatelé měli ucelené 

informace, je nutné vyplnit formulář „Oznámení škodlivého jednání“ (Příloha č.10). 

 

Kapitola č.5: Vlastní vyšetřování 

 

Kontaktní místo předává oznámení útvaru Vnitřního auditu, který vede vyšetřování 

(44). 
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4.4.2. Distribuce pokynu „Oznamování škodlivého jednání“  

 

Tento pokyn vznikl v době, kdy byl nový Etický kodex ČSOB ještě ve fázi vývoje, 

v srpnu 2007. Platný je od září 2007. První informace o něm dostali zaměstnanci 

pobočkové sítě 29.8.2007 v „Aktualitách“ č.93, které jsou distribuovány 

prostřednictvím „Infoservisu Retail/SME ČR“, který chodí zaměstnancům pobočkové 

sítě do e-mailu. Text stejného obsahu dostali do e-mailu dne 31.8.2007 také 

zaměstnanci ústředí prostřednictvím „Infoservisu Ústředí“. V druhé vlně byli 

zaměstnanci informováni o problematice v září 2007 v časopise Kompas, který je určen 

pro všechny zaměstnance celé Skupiny ČSOB. 

 

 

4.4.3. Informovanost zaměstnanců ČSOB o problematice „Oznamování 

škodlivého jednání“ 

 

Jelikož dokument upravující chování zaměstnance při podezření na škodlivé jednání 

vyšel již v srpnu 2007, nemá vedení ČSOB zatím představu o jeho přijetí zaměstnanci. 

Pro ČSOB jsou důležité informace o tom, jestli jsou zaměstnanci schopni určit, jak se 

v takové situaci chovat a zda mají informace o tom, komu takové podezření na škodlivé 

jednání hlásit. 

Diplomová práce vznikla za účelem průzkumu mezi zaměstnanci o znalosti této 

problematiky. Na základě výsledků průzkumu a následné analýzy se bude banka dále 

rozhodovat, jestli je nutné dokument znovu distribuovat a šířit mezi zaměstnance. 
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5. Metody práce 

 

Diplomová práce vychází ze studia literatury.  Jednalo se o tradi ční zdroje, především 

monografie, konkrétně odborné knihy, publikace a učebnice týkající se etiky, 

manažerské etiky, podnikatelské etiky, podnikové kultury a bankovnictví. Dále se 

jednalo o moderní zdroje, tedy webové stránky na internetu. Po nastudování byly tyto 

sekundární zdroje využity jako podklad pro tvorbu teoretické části diplomové práce.   

 

Důležitým zdrojem pro praktickou část diplomové práce byla firemní literatura  

Československé obchodní banky, a.s. Jednalo se o interní předpisy, instrukce a seriálové 

publikace.  

Použité interní předpisy: 

• „Kodex služební etiky a chování zaměstnanců Československé obchodní banky, 

a.s. a její finanční Skupiny“,  

• příloha k pokynům představenstva „Etický kodex zaměstnanců ČSOB“,  

• příloha k pokynům představenstva „Politika ČSOB oznamování škodlivého 

jednání (whistle blowing)“, 

• „Standardy na ochranu oznamovatelů v KBC GROUP“.  

 

Další interní zdroje ČSOB: 

• bulletin Kompas, který vychází jednou měsíčně a je určen zaměstnancům 

ČSOB, 

• Aktuality, které přichází dvakrát týdně každému zaměstnanci do pracovního e-

mailu,  

• Intranet ČSOB, kde je možno nalézt krátké informace a odkazy na veškeré 

příručky, předpisy, časopisy, webové stránky a monografie týkající se dané 

problematiky.  

 

Intranet ČSOB hodnotím jako velmi přínosný zdroj pro tuto diplomovou práci, byl 

využíván ze všech zdrojů nejvíce, je přehledný, logicky strukturovaný a velmi 

usnadňuje a urychluje vyhledávání.   
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Dalším zdrojem informací byly webové stránky ČSOB. Tyto stránky jsou  moderní a 

přehledné. Jsou udržované a každý den aktualizované.  

 

Tato práce je z valné části postavena na výsledcích původního empirického výzkumu, 

který byl odsouhlasen vedením ČSOB. Jedná se o primární zdroj, kde byla použita 

metoda dotazování. V rámci ČSOB bylo dotazníkem osloveno 30% zaměstnanců.  

 

Výhodu toho, že jsem zaměstnancem ČSOB spatřuji v tom, že mám snadný přístup 

k veškerým potřebným informacím, které se dané problematiky týkají a možnost 

snadnější komunikace s odpovědnými pracovníky.  

Nevýhodou by mohl být ne zcela objektivní přístup k dané problematice.  

K tvorbě diplomové práce významnou měrou přispěla moje několikaletá praxe v 

bankovnictví, získané zkušenosti a neustálé studium nových předpisů a příruček. 

 

 

5.1. Dotazníkové šetření 

 

Použitá technika sběru informací,  cíl průzkumu 

Použitou technikou sběru informací bylo dotazování pomocí dotazníku. Po vnitřní 

oponentuře vedení ČSOB jsem vytvořila dotazník, jehož hlavním cílem bylo zjistit, zda 

jsou zaměstnanci ČSOB schopni určit, jak se v případě podezření na škodlivé jednání 

zachovat. Cílem průzkumu bylo také zmapovat, zda mají oslovení zaměstnanci 

informace o tom, komu mají škodlivé jednání hlásit. Dalším bodem bylo zachování 

anonymity v případě hlášení takového jednání. Fakta, která byla dotazníkem zjištěna se 

týkala také morálního přístupu zaměstnanců při odhalení škodlivé činnosti jejich 

spolupracovníka. 

 

Výběr respondentů, distribuce dotazníku 

Dotazníkem bylo osloveno celkem 30% z každé cílové skupiny zaměstnanců. Cílové 

skupiny byly vybrány čtyři: zaměstnanci pobočkové distribuční sítě, manažeři 

pobočkové distribuční sítě, zaměstnanci centrály a manažeři centrály. Jednalo se o 

počítačem náhodně vybrané zaměstnance ČSOB z celé České republiky.  
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Podobu dotazníku jsem projednávala s pracovníky útvaru Compliance a Firemní kultury 

na základě podpory vedení banky. K tomu, aby mohl být takto rozsáhlý průzkum 

proveden, byla potřeba spolupráce několika dalších zaměstnanců banky především 

z útvaru  Interní komunikace a z útvaru Informačních technologií.   

Spolupráci zaměstnanců ČSOB při vytváření dotazníku a spolupráci zaměstnanců 

oslovených dotazníkem hodnotím jako velmi přínosnou pro diplomovou práci.  

 

 

5.2. Podoba a struktura dotazníku 

 

Dotazník (Příloha č.11) byl distribuován e-mailem, ve kterém se vybraní respondenti 

dozvěděli o zkoumané problematice. Důležitá byla informace o anonymitě dotazníku. 

Součástí e-mailu byla žádost o vyplnění. 

Samotný dotazník měl následující strukturu:  

a) úvodní část –  zde bylo opět uvedeno, čeho se dotazník týká, smysl a účel dotazníku a 

důvod, proč jsou  výsledky dotazníku pro ČSOB důležité, 

b) vlastní soubor otázek, 

c) poděkování za vyplnění dotazníku a oznámení o existenci pokynu s odkazem, kde se 

mohou zaměstnanci s danou problematikou blíže seznámit.  

 

Otázek v dotazníku bylo celkem 14. Ve dvanácti případech se jednalo o otázky 

variantní , kdy si respondent mohl vybrat pouze jednu variantu z nabízeného počtu 

odpovědí. Ve dvou otázkách mohl respondent zatrhnout více možností. Dvě otázky ze 

čtrnácti byly polouzavřené,  to znamená, že respondent u vybrané varianty doplňuje 

vlastní znění odpovědi. Některé otázky byly filtra ční, což zařazuje respondenty do 

různých skupin a otvírá nebo neotvírá jim možnost vyplnit následující otázku. Pokud 

například respondent na otázku „M ěl(a) jste někdy podezření na škodlivé jednání?“ 

odpověděl „Ne“ , bylo zbytečné zpřístupňovat pro něj otázku „Pokud ano, jak jste 

zareagoval(a)?“. Celkem tedy každý vyplnil 10 až 14 otázek, podle toho, jak odpověděl 

na otázku předešlou. Poslední, čtrnáctá otázka měla rozřazovací funkci, ptala se 

respondenta, do které cílové skupiny patří. 
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6. Výsledky a vyhodnocení  pr ůzkumu dotazníkem  

6.1. Výsledky průzkumu dotazníkem 
 

Graf č.1: Poskytuje dle Vašeho názoru ČSOB svým zaměstnancům dostatečnou  

      možnost nahlásit podezření na škodlivé jednání? 

 

 

19%

78%3%

a)Ano - 620 odpovědí b)Ne - 25 odpovědí c)Nevím - 152 odpovědí

 

Graf č.2: Vytvořila ČSOB dostatečně jasná pravidla jak oznámit takovéto škodlivé  

      jednání? 

 

 

 

27%

65%8%

a)Ano - 513 odpovědí b)Ne - 64 odpovědí

c)Nevím - 218 odpovědí 2 neodpověděli
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Graf č.3: Existuje v ČSOB nějaký vnit řní předpis popisující tato pravidla? 

 

 

28%

70%

1%

1%

a)Ano - 563 odpovědí b)Ne - 7 odpovědí

c)Nevím - 223 odpovědí 4 neodpověděli

 

 

 

 

 

Graf č.4: Věděl(a) jste, že pokud podezření na škodlivou událost v dobré víře  

      nahlásíte, garantuje Vám zaměstnavatel ochranu Vaší identity? 

 

 

1%
45%

54%

a)Ano - 433 odpovědí b)Ne - 360 odpovědí 4 neodpověděli
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Graf č.5: Měl(a) jste někdy podezření na „škodlivé jednání“? 

 

 

10%

1%

89%

a)Ano  - 79 odpovědí b)Ne - 713 odpovědí 5 neodpovědělo

 

 

 

Graf č.6: Pokud ano, jak jste zareagoval(a)? (otázka přístupná pro ty, kdo  

      odpověděli 5A) 

 

 

10%
8%

8%

34%

40%

a)Nijak, nic jsem nehlásil(a) - 9 odpovědí

b)Snažil(a) jsem se situaci sám (sama) s dotyčnou osobou vyřešit - 7 odpovědí

c)Vše jsem nahlásil(a) svému nadřízenému  - 36 odpovědí

d)Obrátil(a) jsem se na policii, státní zastupitelství, regulátora nebo finančního arbitra  - 0 odpovědí

e)Nahlásil(a) jsem vše na útvar Compliance popř. na útvar Interního auditu  - 31 odpovědí

f)Nahlásil(a) jsem podezření jinak  - 7 odpovědí
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Graf č.7: Proč jste svoje podezření nenahlásil(a)? (otázka přístupná pro ty, kdo  

      odpověděli 6A a 6B, možno zatrhnout všechny odpovědi) 

 

24%

19%
19%

19%

19%

a)Bál(a) jsem se odhalení svojí identity - 0 odpovědí
b)Nechtěl(a) jsem se do ničeho míchat - 4 odpovědí
c)Nemám důvěru ve svého nadřízeného - 3 odpovědí
d)Nevěděl(a) jsem, komu mám svoje podezření nahlásit - 3 odpovědí
e)Podezřelý byl(a) můj kamarád(ka) - 0 odpovědí
f)Mám špatné zkušenosti, v minulosti se mi nelíbil postup šetření - 3 odpovědí
g)Mám špatné zkušenosti, v minulosti byla odhalena moje identita - 0 odpovědí
3 neodpověděli

 

 

Graf č.8: Byl(a) jste spokojený(á) s výsledkem řešení Vašeho oznámení? (otázka  

     přístupná pro ty, kdo odpověděli 6C, 6D, 6E a 6F) 

8% 3%3%11%

9%

12%

11%

43%

a)Ano, byl(a) jsem spokojen(a), uveďte důvod - 7 odpovědí
b)Ano, reakce byly velmi rychlé - 9 odpovědí
c)Ano, situace byla vyřešena - 32 odpovědí
d)Ne, nic se nezměnilo, situace nebyla vyřešena - 8 odpovědí
e)Ne, nadřízený situaci ignoroval - 0 odpovědí
f)Ne, interní audit nic nezjistil - 2 odpovědi
g)Ne, situace se obrátila proti mě - 2 odpovědi
h)Ne, nebyl(a) jsem spokojen(a), uveďte důvod - 8 odpovědí
6 neodpovědělo
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Graf č.9: Kdybyste měl(a) podezření na škodlivé jednání, jak byste zareagoval(a)? 

1%

12%
37%

6%

1%

37%

6%

a)Nevím - 50 odpovědí

b)Nijak, nechal(a) bych situaci osudu, nechci se do ničeho míchat - 6 odpovědí

c)Nahlásil(a) bych škodlivé jednání - 300 odpovědí

d)Snažil(a) bych se situaci sám (sama) vyřešit s dotyčnou osobou - 45 odpovědí

e)Obrátil(a) bych se na policii, státní zastupitelství, regulátora nebo finančního arbitra - 0 odpovědí

f)Projednal(a) bych to s ostatními kolegy - 92 odpovědí

g)Nahlásil(a) bych vše na útvar Compliance popř. na útvar Interního auditu - 298 odpovědí

6 neodpovědělo

 

 

Graf č.10: Víte, na koho se máte při podezření na škodlivé jednání obrátit? 

 

1%

7%

21%

30%

41%

a)Nevím - 53 odpovědí

b)Vždy pouze na svého nadřízeného - 165 odpovědí

c)Nejdříve na svého nadřízeného a pokud to není možné, mám možnost vybrat si kohokoliv ze seznamu kontaktních
osob, komu důvěřuji. - 239 odpovědí
d)Na útvar Compliance nebo útvar Interního auditu - 335 odpovědí

e)Na vedení banky - 1 odpověď

f)Na policii, státní zastupitelství, regulátora nebo finančního arbitra - 0 odpovědí

g)Na kolegu, který se škodlivého jednání dopouští - 0 odpovědí
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Graf č. 11: Myslíte se, že je v současné době dostatečně zajištěno, že pokud  

                   podezření na škodlivé jednání nahlásíte, nebudou proti Vám vznesena  

         žádná protiopatření? 

 

1%

5%

24%

70%

a)Ano, je to dostatečně ošetřeno - 190 odpovědí

b)Ne, není to dostatečně zajištěno - 39 odpovědí

c)Nevím, nedokážu posoudit - 563 odpovědí

5 neodpovědělo

 

Graf č. 12: Co si myslíte, že by měla banka udělat, aby byli zaměstnanci více  

                    ochotni podezření na škodlivé jednání svých kolegů hlásit? (otázka  

         otevřená pro ty, kdo odpověděli 11B, 11C, možno zatrhnout všechny  

         odpovědi) 

 

 

10%
22%

22%
4%

42%

a)Zajistit úplnou anonymitu - 335 odpovědí

b)Zřídit telefonní linku, kam by mohl každý svoje podezření nahlásit - 84 odpovědí

c)Zřídit e-mailovou schránku, kam by mohl každý svoje podezření nahlásit - 176 odpovědí

d)Upravit postup tak, aby se podezření hlásilo přímo kontaktním osobám - 178 odpovědí

e)Co jiného by měla banka podle Vás udělat? - 33 odpovědí
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Graf č. 13: Máte důvěru v to, že když nahlásíte svoje podezření, garantuje vám  

         zaměstnavatel uchování Vaší identity v tajnosti? 

 

2%

57%

41%

a)Ano  - 454 odpovědí b)Ne - 329 odpovědí 14 neodpovědělo

 

 

 

Graf č.14: Na jaké pracovní pozici pracujete? 

 

2%6%

45%

10%

37%

a)Pracovník distribuční sítě - 294 odpovědí

b)Manažer distribuční sítě (manažer týmu,ředitel pobočky, regionální ředitel) - 77 odpovědí

c)Pracovník ústředí - 367 odpovědí

d)Manažer ústředí - 44 odpovědí

15 neodpovědělo
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Graf č.15: Počet oslovených a odpovídajících respondentů 
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počet oslovených počet odpovídajících

počet odpovídajících v % 28.57 65.25 36.30 43.14 35.27

počet odpovídajících 294 77 367 44 15 797

počet oslovených 1029 118 1011 102 2260
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6.2. Vyhodnocení průzkumu dotazníkem 

 

Dotazníkem bylo osloveno celkem 2260 zaměstnanců ČSOB a zareagovalo na něj a na 

otázky odpovídalo celých 797 zaměstnanců. To je 35% z oslovených respondentů. 

Procentuelně z počtu oslovených je to málo, očekávala jsem alespoň 50%ní účast, 

necelých 800 odpovídajících ovšem pro moji diplomovou práci vypovídací schopnost 

samo o sobě zcela určitě má. 

  

Počet oslovených zaměstnanců: 

• 1029 zaměstnanců pobočkové distribuční sítě, z nichž odpovědělo 29%, 

• 118 manažerů pobočkové distribuční sítě, z nichž odpovědělo 65%,  

• 1011 zaměstnanců centrály, z nichž odpovědělo 36%, 

• 102 manažerů centrály, z nichž odpovědělo 43%. 
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Jak vidno z výsledků, manažeři jak pobočkové sítě tak centrály byli mnohem více 

ochotni zapojit se do průzkumu než jejich podřízení.  

 

Z celkového počtu 797 odpovídajících bylo 37% zaměstnanců pobočkové distribuční 

sítě, 10% manažerů pobočkové distribuční sítě, 45% zaměstnanců centrály, 6% 

manažerů centrály a 2% odpovídajících se neidentifikovalo. 

 

Podle názoru většiny odpovídajících (78%) poskytuje banka dostatečnou možnost 

nahlásit škodlivé jednání. Tato odpověď je velmi potěšující, neboť většina 

zaměstnanců je tedy informována o možnosti takové jednání nahlásit. 

65% respondentů odpovědělo, že ČSOB vytvořila dostatečně jasná pravidla, jakým 

způsobem takovéto jednání oznámit. Bohužel celých  27% odpovídajících o pravidlech 

upravujících škodlivé jednání neví. A dále na otázku, jestli existuje nějaký vnit řní 

předpis, který by tuto problematiku upravoval odpověděli respondenti většinou že 

ano (71%), ovšem opět 28% odpovídajících to neví. Tento výsledek pro mě není vůbec 

uspokojující, očekávala jsem, že s vnitřními předpisy je seznámeno mnohem více 

zaměstnanců.  

 

Odpovědi na otázky, jestli jsou respondenti informováni o tom, že při ohlášení 

škodlivého jednání garantuje zaměstnavatel oznamovateli ochranu identity, byly 

zhruba půl na půl. Tento výsledek je velmi alarmující. Zaměstnanci by měli být 

seznámeni s tím, co jim při ohlášení takto citlivé záležitosti zaměstnavatel garantuje. 

 

Na otázku, jestli měli dotazovaní sami někdy podezření na škodlivé jednání 

odpověděla většina že ne (89%). 

 

Pokud respondenti odpověděli, že měli podezření na škodlivé jednání, byla pro ně dále 

přístupná otázka, která zjišťovala, jak se v dané situaci zachovali. 40% odpovídajících 

nahlásilo vše svému nadřízenému, 34% útvaru Compliance popř. útvaru Interního 

auditu a 8% nahlásilo svoje podezření jiným způsobem. Tento výsledek je pro mě 

uspokojující, jelikož celých 82% oznamovatelů se snažilo situaci řešit správným 

způsobem. 
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Další odpovídající (8%) uvedli, že se snažili situaci sami řešit s podezřelou osobou. 

Toto procento je sice velmi malé, takto by se ovšem situace neměla řešit za žádných 

okolností. 

Bohužel celých 10% odpovídajících svoje podezření nenahlásilo. 

 

Pro tyto respondenty byla otevřena další otázka, která zjišťovala důvody, proč svoje 

podezření nenahlásili. Celých 24% respondentů se nechtělo do ničeho míchat, 19% 

nemá důvěru ve svého nadřízeného, 19% nevědělo, komu svoje podezření nahlásit a 

19% má špatné zkušenosti z minulosti, kdy se jim nelíbil postup řešení jejich oznámení. 

Tyto výsledky naznačují velmi závažné nedostatky a varují, že je třeba posílit celkovou 

informovanost zaměstnanců v dané problematice. 

 

Pro ty, kdo svoje podezření nahlásili, byla určena další otázka, která se ptala, jestli byli 

oznamovatelé spokojeni s výsledkem řešení. Celkem 64% oznamovatelů uvedlo, že 

byli s řešením oznámení spokojeni a situaci byla vyřešena, někteří ocenili rychlost 

řešení, někteří i slovně vyjádřili důvod spokojenosti.  

28% oznamovatelů uvedlo, že nebyli s řešením svého oznámení spokojeni. V některých 

případech nebyla situace vyřešena, pro některé se oznámení obrátilo proti nim a 

v některých případech interní audit nic nezjistil. K důvodu nespokojenosti s řešením se 

někteří respondenti také konkrétně slovně vyjádřili. Tento výsledek je velmi alarmující, 

necelých 30% oznamovatelů nebylo spokojeno s řešením svého oznámení. Pokud se 

někdo rozhodne takto citlivou záležitost nahlásit, mělo by se vše odvíjet tak, aby bylo 

podpořeno  řešení oznámení.  

 

Na otázku, která byla již pro všechny dotazované, jak by se zachovali, kdyby pojali 

podezření na škodlivé jednání odpovědělo 74% respondentů, že by toto jednání 

nahlásili. Asi 12% dotazovaných by situaci projednalo se svými kolegy a 6% by se 

snažilo situaci probrat s dotyčnou osobou. Tento výsledek je pro mě potěšující, většina 

dotazovaných by se situaci snažila správně vyřešit.  

 

Další otázka zjišťovala, jestli jsou oslovení respondenti dostatečně informováni o tom, 

na koho se při odhalení škodlivého jednání obrátit.  Odpovědi byly většinou správné. 
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41% respondentů by volila možnost obrátit se na útvar Compliance nebo Interního 

auditu, 21% by vše nahlásila pouze svému nadřízenému, 30% nejdříve svému 

nadřízenému a pokud by to nebylo možné, tak někomu ze seznamu osob k tomu 

určených. Tento výsledek je velmi pozitivní. 

 

Další otázka byla směřována na to, jestli si respondenti myslí, že je v současné době 

dostatečně zajištěno, že pokud podezření na škodlivé jednání nahlásí, nebudou 

proti n ěmu vznesena žádná protiopatření. Většina respondentů odpověděla, že neví 

(70%) a  24% si myslí, že to je dostatečně zajištěno. Tento výsledek je až skandální, 

svědčí o úplné neinformovanosti zaměstnanců o dané problematice.  

 

Na otázku, co by tedy měla banka udělat, aby byli zaměstnanci více ochotni 

podezření hlásit, odpověděli skoro z poloviny, že by bylo účinnější zajistit úplnou 

anonymitu. 30% respondentů navrhuje zřídit anonymní telefonní linku nebo e-mailovou 

adresu, kam by mohli zaměstnanci svoje podezření hlásit. 

 

Nadpoloviční většina odpovídajících respondentů má důvěru v to, že banka uchová 

identitu ohlašovatele v tajnosti. To je velmi negativní výsledek, důvěra zaměstnanců 

ve svého zaměstnavatele by měla být mnohem větší.  
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7. Vlastní návrhy řešení, p řínos návrh ů řešení 
 

 

Z empirického průzkumu dotazníkem vyplynulo, že zaměstnanci ČSOB nejsou 

dostatečně informováni o problematice „Hlášení škodlivého jednání“ a o garancích, 

které oznamovatelům zaměstnavatel poskytuje. Je třeba zaměstnance s danou 

problematikou důkladněji seznámit.  

 

Nový Etický kodex ČSOB, na který politika „Hlášení škodlivého jednání“ navazuje, je 

v současné době kaskádovitě komunikován mezi zaměstnance. To znamená, že jsou 

jednotliví manažeři podrobně informováni o obsahu nového Etického kodexu ČSOB a 

na něj navazujících klíčových témat. Manažeři dále předávají informace o problematice 

svým podřízeným. Jelikož je v této fázi komunikace velmi důležitá role manažerů, 

navrhuji neoslovovat manažery pouze formou předpisu v e-mailu.  

 

Mým doporučením je, aby pro jednotlivé manažery, kterých se budou týkat stejná 

témata Etického kodexu ČSOB, byla v co nejbližší době uspořádána jednodenní 

školení, která by byla formou workshopů, kde budou manažeři interním lektorem 

dopodrobna seznámeni s danou problematikou. Aby tato školení byla efektivní a byl zde 

prostor k debatě, navrhuji, aby se každého kurzu zúčastnilo nejvíce deset manažerů.  

Obsahem školení by byl  nový Etický kodex ČSOB a dokumenty na něj navazující.  

 

Zaškolování by provedlo 10 lektorů, kteří jsou zaměstnanci banky a musí být také řádně 

zaškoleni.  

 

Ekonomické vyjádření: 

• školení všech 10 interních lektorů - 10 dní, 

• jednodenní školení manažerů – 3 pracovní dny každého lektora, 

• školení manažerů – 1 den pracovního času manažera, 

• zaškolení zaměstnanců manažerem – 3 dny pracovního času manažera. 
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Jako zpětnou vazbu o obeznámenosti s problematikou bych zvolila kontrolní testy na 

počítači v aplikaci Tutor  pro všechny zaměstnance i manažery. Tyto testy by měly být 

podrobné a měly by vyhodnotit, do jaké míry jsou zaměstnanci s nový Etickým 

kodexem ČSOB a s dokumenty na něj navazující seznámeni. Dále by měly testy 

vyhodnotit, jestli jsou zaměstnanci schopni sami určit, jak se mají v jednotlivých 

situacích zachovat.  

 

Ekonomické vyjádření: 

• 4 pracovní dny tvůrce testů, 

• 1 pracovní den informatika, který spravuje aplikaci Tutor, 

• 1 hodina pracovního času každého zaměstnance.  

 

Další postup banky by se odvíjel od výsledků testů. Pokud by například bylo zjištěno, 

že na některé pobočce nejsou s danou problematikou zaměstnanci dostatečně 

seznámeni, byl by na tuto pobočku vyslán interní lektor, který by nedostatky napravil a 

zaměstnance i manažery řádně zaškolil.  

 

Dalším doporučením je zřízení anonymní e-mailové schránky, kam by mohli 

zaměstnanci hlásit svoje podezření, že jejich kolega páchá nějakou škodlivou činnost. 

Banka se těmto anonymním schránkám stále brání z důvodu podpory neanonymních 

oznámení, já v tom ovšem spatřuji velkou pomoc pro zaměstnance. 

 

Interní lektoři pravidelně zaměstnance poboček banky i zaměstnance centrály  

navštěvují a zaškolují v různých aktivitách a dovednostech. Banka se snaží, aby otázka 

etiky byla samozřejmostí všech těchto školení. Navrhuji, aby na těchto školeních byla 

stále diskutována otázka nového Etického kodexu ČSOB, aby se zaměstnancům znalost 

tohoto dokumentu „vryla pod kůži“. 

 

Pokud budou zaměstnanci  banky dokonale seznámeni s tím, co je to etické chování a 

pokud si osvojí veškerá témata z nového Etického kodexu ČSOB a ztotožní se s tímto 

dokumentem, bude to pro banku velkým přínosem. To spatřuji jako přínos mých 
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návrhů. Etické jednání zaměstnanců je velkou konkurenční výhodou na bankovním 

trhu v České republice.   

 

Mám dalším návrhem je, určit tento průzkum dotazníkem jako výchozí bod pro 

další průzkumy v rámci etiky v Československé obchodní bance, a.s. Doporučuji 

bance udělat stejný průzkum za dva roky a porovnat výsledky. Dále jsme bance 

doporučila dělat průzkumy mezi zaměstnanci ve všech oblastech etiky nejen v 

problematice „Hlášení škodlivého jednání“. 
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8. Závěr 
 

Diplomová práce se zabývá etikou v bankovnictví, konkrétně etikou v Československé 

obchodní bance, a.s a samoregulačními nástroji, které banka používá. Roku 2006 byl v 

bance zaveden Etický kodex ČSOB, který byl velmi formální a pro zaměstnance obtížně 

přijatelný. Cílem diplomové práce bylo zanalyzovat nedostatky tohoto původního 

Etického kodexu ČSOB a popsat implementaci nového Etického kodexu ČSOB.  

 

Nový Etický kodex ČSOB odkazuje mimo jiné na problematiku „Hlášení škodlivého 

jednání“, se kterou byli zaměstnanci seznámeni již před půl rokem. Hlavním cílem 

diplomové práce bylo zhodnotit, jak jsou zaměstnanci ČSOB informováni o tom, 

jak se mají zachovat a komu podezření na škodlivé jednání nahlásit. Dále bylo 

zjišťováno, jestli se zaměstnanci s takovou situací již setkali, jak se zachovali a jak byli 

spokojeni s výsledkem šetření jejich oznámení. Byl zde prostor i pro náměty 

zaměstnanců, co by měla banka udělat, aby byli zaměstnanci více ochotni svoje 

podezření hlásit. 

 

Empirický pr ůzkum mezi zaměstnanci byl uskutečněn formou dotazníku, kterým 

bylo osloveno 30% zaměstnanců ČSOB z každé cílové skupiny. Jednalo se o čtyři 

cílové skupiny: zaměstnance pobočkové distribuční sítě, manažery pobočkové 

distribuční sítě, zaměstnance centrály a manažery centrály.  

 

Úkolem diplomové práce bylo provést podrobnou analýzu výsledků dotazníku. 

Mezi zaměstnanci chybí dostatečná informovanost o dané problematice a o tom, jak se 

při odhalení škodlivé činnosti zachovat,  komu vše nahlásit a o garancích, které jim 

poskytuje zaměstnavatel.  

Analýzu průzkumu dotazníkem a vlastní doporučení jsem předložila bance. ČSOB se 

otázkami etiky zabývala vždy dostatečně a je připravena udělat v této oblasti i zásadní 

kroky. Tvorba nového Etického kodexu ČSOB je toho důkazem. Podle doporučení, 

která vyplývají z této diplomové práce je třeba uskutečnit ještě další školení týkající 

se oblasti etiky a nového Etického kodexu ČSOB a lépe zaměstnance s danou 

problematikou seznámit. Dalším zásadním návrhem je zřízení anonymní e-mailové 
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schránky, kam by mohli zaměstnanci hlásit, že jejich kolega páchá nějakou škodlivou 

činnost. Cíle diplomové práce tedy byly splněny.  

 

Velký přínos této diplomové práce vidím také v tom, že jsem průzkumem mezi 

zaměstnanci ČSOB nastavila výchozí bod pro další průzkumy v oblasti etiky, které 

mohou v rámci banky na tento navazovat a mohou být prováděna srovnávání. Každá 

informace o tom, jaký postoj v oblasti etiky zaujímají zaměstnanci je pro banku velmi 

cenná.  
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Příloha č.1  

 
Etický kodex České bankovní asociace 

I. Obecné zásady chování bank 

1. Banka při výkonu své činnosti na finančním trhu nad rámec svých zákonných 

povinností dodržuje etická pravidla upravující postupy a chování vůči klientům uvedená 

v kodexech, ke kterým se přihlásila. 

2. Banka zachovává důvěrnost informací souvisejících se smluvním vztahem ke 

klientovi a dodržuje povinnost mlčenlivosti. To zahrnuje též zásadu nezveřejňování či 

nesdělování třetí straně údajů o účtech svých klientů, jejich názvů, jmen, adres. 

Výjimkou z této zásady jsou případy, kdy banka je povinna údaje poskytnout na  

základě zákona, či v zájmu ochrany a bezpečnosti bankovních transakcí a případy, kdy 

poskytnutí údajů se děje na žádost nebo se souhlasem klienta. Osobní údaje o klientovi 

banka zpracovává v souladu se zákonem na ochranu osobních údajů. 
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3. Banka obezřetně přistupuje k peněžním vkladům, u kterých nelze bezpečně zjistit 

jejich původ, resp. jejichž původ je podezřelý. Postupuje tak, aby čelila snahám o 

zakrytí nekalého původu peněz. Obezřetně přistupuje ke klientům, kteří vybírají své 

vklady v nepřiměřeně krátkém časovém odstupu od jejich uložení, zvláště jde-li o 

opakovaný jev a naznačují-li další okolnosti, že se může jednat o snahu zakrývat původ 

peněz. 

4. Při sdružování prostředků v zájmu klienta (např. v utváření konsorcií) přidržuje se 

banka stejných pravidel a podmínek jako ostatní účastníci a neprosazuje neoprávněné 

výhody vůči ostatním účastníkům. 

5. Při propagaci svých služeb a reklamní činnosti banka uvádí pravdivé informace, bez 

prvků klamavé reklamy, nezamlčuje důležité skutečnosti a nenabízí výhody, které 

nemůže zaručit. Dodržuje principy serióznosti reklamy, což platí i pro srovnávání 

vlastní služby se službami konkurence. 

II. Vztah pracovníka k bance, v níž je zaměstnán 

1. Pracovník banky vykonává svá oprávnění a plní své povinnosti, plynoucí z jeho 

postavení nebo funkce v bance, čestně a svědomitě, v dobré víře, s řádnou péčí a v 

nejlepším zájmu banky. 

2. Pracovník banky dbá o prohlubování a zvyšování své odborné a jazykové kvalifikace. 

Své kvalifikace a schopností a pracovního potenciálu plně využívá v zájmu banky.  

3. Pracovník banky se vyvaruje všech činností, které vytvářejí konflikt jeho zájmů se 

zájmy banky. To především znamená, že se zříká činnosti v obchodních společnostech, 

jejichž činnost je, nebo může být, v rozporu se zájmy banky. Samostatně nepodniká s 

informacemi a výhodami, které získá v bance, v níž je zaměstnán. Nevyužívá, bez 

písemného souhlasu zaměstnavatele, materiálního a informačního vybavení banky, v níž 

je zaměstnán, v soukromém zájmu a k soukromé činnosti (např. softwarového 

vybavení). Pouze se souhlasem příslušného vedoucího pracovníka banky může 

pracovník banky přijmout funkci v jiném podnikatelském subjektu vč. členství v jeho 

statutárních orgánech a dozorčích radách, i když činnost tohoto subjektu není v rozporu 

se zájmy banky. 

4. Pracovník banky zachovává přísnou mlčenlivost o záležitostech banky, v níž je 

zaměstnán a o záležitostech klientů, o nichž se dozví při výkonu své činnosti v bance. 
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5. Ve veřejném vystupování (to znamená např. pro publikační činnosti, při poskytování 

údajů sdělovacím prostředkům a podobně) bude pracovník vždy dbát zájmů banky a její 

obchodní politiky. Informace o vnitřních záležitostech banky, o jejích záměrech a 

strategii bude poskytovat pouze po schválení vedením banky, event. po schválení 

tiskovým tajemníkem, příp. jeho prostřednictvím. Pracovník banky se vyvaruje 

vyjadřování na veřejnosti a ve sdělovacích prostředcích, v nichž by byly obsaženy 

informace o poměrech klientů banky, o nichž se dozví v rámci obchodního vztahu 

banky ke klientovi, a hodnocení klientů banky. 

6. Pracovník banky nesmí svého postavení v bance využít k přijímání nebo vyžadování 

finančních či věcných výhod od kohokoliv, především od obchodních partnerů banky a 

od konkurentů banky. Rovněž nesmí svého postavení v bance využít k nabízení 

obdobných výhod. 

7. Pracovník banky spravuje rovněž své osobní a rodinné záležitosti tak, aby nepoškodil 

pověst banky, v níž je zaměstnán, či nezavdal podnět k nedůvěře. 

III. Vztahy banky a jejích zaměstnanců ke klientele 

1. Banka přistupuje ke všem klientům nestranně a neuplatňuje neodůvodněné 

zvýhodnění. Při poskytování služeb nenadřazuje zájem svůj nad zájem klienta a nesnaží 

se zneužít svého postavení a vnutit klientovi nerovné nebo nespravedlivé podmínky 

smluvního vztahu. Pracovník banky uplatňuje zdvořilý, korektní a nestranný přístup ke 

všem klientům. Obchodní jednání musí být vedena slušně, nestranně a podle kritérií 

obchodního zájmu, bez jakékoliv předpojatosti či zvýhodňování, plynoucího z osobních 

motivů pracovníka banky. 

2. Banka poskytuje klientům služby kvalifikovaně, profesionálně, čestně a svědomitě, s 

řádnou péčí, s přihlédnutím k individuálním podmínkám a požadavkům klientů. 

3. Banka posuzuje vhodnost služby pro určitého klienta na základě skutečností 

zjištěných při jednání o smluvním vztahu a nenabízí službu budoucímu klientu, u 

kterého je zřejmé nebo vysoce pravděpodobné, že by nemohl dostát svým smluvním 

závazkům. I při uplatňování zásady „poznej svého klienta“ banka postupuje tak, aby 

nepřiměřeně nenarušovala jeho právo na soukromí a neporušila právo na ochranu 

osobnosti. 
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4. Banka poskytuje klientům ohledně svých služeb a podmínek, za kterých jsou 

nabízeny, nezkreslené, pravdivé a jasné informace, srozumitelné pro průměrného 

klienta, na kterého je daný produkt zaměřen. 

5. Banka poskytuje klientům dostatečné informace a vysvětlení týkající se budoucího 

nebo existujícího smluvního vztahu ke klientovi, včetně nabízené služby. Tyto 

informace poskytuje klientovi před uzavřením smlouvy v časovém předstihu  

řiměřeném pro prostudování smlouvy, a v průběhu trvání smlouvy klienta informuje o 

připravovaných změnách podmínek v časovém předstihu stanoveném ve smlouvě.  

6. Banka seznamuje klienta s možností podat podnět nebo stížnost na její činnost a s 

postupem uplatňovaným v bance pro řešení stížnosti, včetně možnosti dalšího postupu v 

případě jejího nevyřízení nebo nespokojenosti klienta se způsobem vyřízení stížnosti. 

IV. Vztahy bank navzájem 

1. Banka dodržuje dobré mravy, pravidla hospodářské soutěže, obchodní zvyklosti a  

pravidla slušného a poctivého obchodního styku. Banky mezi sebou soutěží nabídkou 

kvalitních služeb a nepodbízejí se klientům poskytováním neodůvodněných výhod. 

Banka se vyvaruje nepravdivých, pomlouvačných a opovržlivých výroků o službách 

konkurence. Obchodní soutěž, akvizice, publicita a reklama bank budou vedeny tak, aby 

nenarušily důvěryhodnost a nepoškodily prestiž komerčních bank jako celku. 

2. Banka se zdrží všeho, co by mohlo vést k narušování požadavků tohoto etického  

kodexu v části obecné či v částech týkajících se pracovníků. 

3. V personálních záležitostech budou banky postupovat obezřetně tak, aby vzájemně 

nepoškozovaly své možnosti vyžadovat od pracovníků dodržování etických zásad  

tohoto kodexu nebo vyvozovat důsledky z jejich nedodržení. Především v případech, 

kdy přecházejí pracovníci z jedné banky do druhé, bude banka při přijímání takového 

pracovníka postupovat s přihlédnutím k okolnosti, zda u svého předchozího 

zaměstnavatele neporušil hrubě etické zásady tohoto kodexu. 

4. Dodržování tohoto etického kodexu bude sledováno Etickým výborem prezídia 

České bankovní asociace a z toho plynoucí závěry či rozpory budou Etickým výborem 

prezídia České bankovní asociace řešeny ve smyslu příslušných částí Stanov. Stejně tak 

bude Českou bankovní asociací v přiměřených intervalech posuzována eventuální 

aktualizace či zpřesnění tohoto kodexu (16). 
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Příloha  č.2 

Kodex služební etiky a chování zaměstnanců Československé obchodní 

banky, a.s. a její finanční Skupiny. 

Vážené kolegyně, vážení kolegové, 

Československá obchodní banka, a.s. a její finanční skupina se nachází v etapě, kdy 

naplňuje svou novou vizi – stát se nejlepší regionální skupinou poskytující finanční 

služby. Od každého z nás, zaměstnanců Československé obchodní banky, a.s. a její 

finanční skupiny (dále jen „banky“) se očekává, že přijaté základní hodnoty vize bude 

naplňovat ve své každodenní práci ve shodě s novou strategií a posláním banky. Jako 

jednu ze základních klíčových hodnot, které vyznáváme, proto obsahuje naše vize i 

pojem etika. Právě pro oblast etických norem a morálních hodnot při práci v bance a její 

reprezentaci navenek v každodenním životě Vám níže předkládám Kodex etiky a 

chování zaměstnanců banky (dále jen „Kodex“). Etika je totiž úspěšný obchodní 

koncept, nikoli moralizující póza. Úspěch naší banky, stvrzený v privatizaci, je toho 

důkazem, zvláště ve srovnání s marasmem prostředí, ve kterém banka působí. 

Standardy a zásady v Kodexu uvedené se vztahují na všechny zaměstnance banky bez 

výjimky, bez ohledu na jejich pracovní zařazení a funkci. Samozřejmě, že vedoucí 

zaměstnanci nesou příslušnou odpovědnost za naplňování sdílených hodnot a přijatých 

standardů a zásad. Nejde však jen o to dávat osobní příklad. Musí podnikat aktivní 

kroky při ovlivňování zaměstnanců vytvářením atmosféry a prostředí, kde čestnost, 

korektnost a integrita osobnosti je prezentována jako základní hodnota. Žádám Vás o 

důkladné prostudování Kodexu a zejména ztotožnění se s jeho deklarovanými principy. 

Ve zvláštních a citlivých situacích, kde instrukce nebo zásady neobsahují přesné 

vodítko, se poraďte s kolegy nebo vedením. Je lepší pochybit z opatrnosti, než 

podniknout kroky, které by mohly ohrozit vaší pověst či dobré jméno banky. Ačkoliv 

hodnoty, které tvoří základ Kodexu jsou hodnotami trvalými, obsah některých částí platí 

samozřejmě pouze po určitou dobu platné legislativy a bankovní praxe. Jakékoli právní 

a regulatorní změny budou vždy v doplňcích Kodexu reflektovány. Jsem přesvědčen, že 

spojené úsilí nás všech dodržovat Kodex umožní, aby banka byla vnímána jako finanční 

instituce, garantující integritu a kvalitu, tedy banka, do které zákazníci mohou vložit 

s plnou důvěrou své finanční prostředky. Váš souhlas řídit se principy Kodexu bude 
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brán jako Vaše vyznání společných hodnot a podpis na tomu určeném dokumentu v 

útvaru personalistiky, jako Vaše dobrovolné přihlášení k těmto hodnotám. 

Pavel K a v á n e k, generální ředitel a předseda představenstva 

1. Chování zaměstnanců banky ČSOB vůči klientům 

1.1 Všeobecně 

Klíčovým výrazem banky je vstřícnost vůči klientům. V přístupu ke klientům je 

naprosto nezbytné projevovat odbornost ve smyslu profesionality, iniciativy a 

odpovědnosti, ochoty, poctivosti, diskrétnosti a respektu. Na druhé straně je na místě 

očekávat, že se klienti budou chovat přijatelným způsobem: zaměstnanec banky je 

povinen se slušně, ale rozhodně ohradit proti nezdvořilému chování nebo narážkám 

klienta, které se dotýkají důstojnosti daného zaměstnance nebo jeho kolegů. Cílem 

banky je budovat dlouhodobé vztahy s klienty. Dosažení tohoto cíle nesmí být 

ohrožováno jednáním motivovaným pouze dosažením krátkodobých zisků, avšak proti 

zájmům klientů. Nabízené služby a produkty musí splňovat požadavek vysoké kvality a 

měly by uspokojovat skutečné potřeby klienta. Klientům by měly být nabízeny 

produkty a služby, které nejlépe odpovídají jejich potřebám a přáním. Při poskytování 

investičního nebo jiného poradenství jsou zaměstnanci povinni shromáždit odpovídající 

informace o finanční situaci, potřebách a omezeních klienta, jeho zkušenostech s 

investičními nástroji a investičních cílech. Od zaměstnanců se očekává vynaložení 

náležité odborné péče. Klientům je nutné poskytovat informace, které potřebují pro své 

rozhodování, a to ve formě, která je pro ně srozumitelná. I v případech, kdy klient 

jednoznačně vyjádřil přání podstoupit větší riziko jsou zaměstnanci povinni se ujistit, že 

si je klient v dostatečné míře vědom možných negativních následků svého jednání.  

Případné náhrady škod musí být stanoveny korektně a čestně, je nutné zohlednit lidské 

hledisko. Zvláště v těchto případech je kvalita služeb klíčová. Zaměstnanci musí být 

nestranní a nesmějí nikdy navrhnout nebo podpořit žádné kroky, které by mohly vést 

klienta k nedodržení jeho zákonných povinností, včetně všech závazků vůči státu. 

Zaměstnanci jsou ve vztahu s klientem vždy povinni uchovat svou nezávislost. Pokud 

vztah s klientem přesáhne čistě obchodní rámec (např. přátelství, rodinné vztahy atd.), 

vyžaduje se od zaměstnanců, aby udržovali odpovídající odstup mezi obchodními a 
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osobními aspekty vzájemných kontaktů. Tam, kde hrozí konflikt zájmů, mají při 

dodržení příslušných předpisů a postupů vždy přednost zájmy banky a její dobré jméno. 

V případě pochybností se vyžaduje konzultace s vedoucím. 

1.2 Nakládání s důvěrnými informacemi 

Vztahy mezi zaměstnanci banky a jejich klienty jsou pouze jednou částí důvěry, jejímž 

základním kamenem je povinnost banky zachovávat diskrétnost. Tato povinnost 

znamená, že se od každého zaměstnance vyžaduje, aby nakládal se všemi informacemi 

týkajícími se osob, majetku a finanční situace klientů (jak soukromých, tak i 

právnických osob), které získal nebo které shromažďuje v rámci péče o klienta, jako s 

informacemi tajnými nebo důvěrnými. Pouze v zákonem stanovených výjimečných 

případech nebo se souhlasem klienta smí  zaměstnanec takovéto informace sdělit třetím 

stranám. Povinnost zachovat tajemství vzniká, jakmile zaměstnanec zahájí jednání s 

klientem, bez ohledu na to, zda vedou nebo vedla k uzavření obchodu. Tato povinnost 

musí být dodržena též vůči rodinným příslušníkům zaměstnance a vůči kolegům, 

samozřejmě pokud nejsou účastni na tomto obchodním vztahu klienta a banky. Zákon o 

ochraně osobních údajů zavazuje zaměstnance k opatrnosti u informací o soukromých 

osobách. Automatizované zpracování osobních dat je povoleno pouze v rámci bankou 

oficiálně užívaného SW a zaměstnanci sami nesmějí vytvářet soubory osobních dat 

mimo tyto systémy. Dostupné informace o soukromých osobách se smějí využívat jen k 

účelům, pro něž jsou vedeny a které umožňují poskytovat klientovi úplný servis. 

Zaměstnanci se nesmějí s takovými informacemi seznamovat, pokud je k tomu 

neopravňuje výkon jejich funkce. Důvěrné informace získané v souvislosti s výkonem 

funkce nesmějí být využívány k osobní potřebě, i kdyby tím banka nebyla přímo 

poškozena. 

1.3 Poskytování informací klientům 

Klienti musí předem obdržet přesné a odpovídající informace o základních rysech a 

podstatě služby nebo produktu, smlouvě či transakci, stejně jako o obchodních 

podmínkách, poplatcích, výhodách a nevýhodách s nimi souvisejících. Klienti musí být 

informováni o provedené transakci nebo službě podle dohodnutých podmínek. Za tímto 

účelem je nutné používat odpovídající dokumentaci a systémy. Při propagaci produktů a 
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služeb jsou všichni členové finanční skupiny ČSOB povinni používat pouze zákonné 

prostředky a zdržet se nedovolených nebo nevhodných forem propagace. 

1.4 Střet zájmů 

Ve vztahu s klienty je nutné se vyhnout střetu zájmů. Zaměstnanci nesmí být osobně 

zainteresováni vůči klientovi. V případě, že tato situace výjimečně nastane, má smluvní 

vztah klientem vždy přednost. Tyto situace musí zaměstnanec vždy konzultovat s 

nadřízeným. 

1.5 Přijetí závazků 

Zaměstnanci mají povinnost zajistit, aby jménem banky přijímali závazky pouze přesně 

v rámci jim uděleného oprávnění a podle postupů u něj obvyklých. Všechny závazky 

musí být klientovi písemně potvrzeny. Dokumenty tohoto charakteru jsou vedeny v 

evidenci zaměstnavatele v souladu s platnými předpisy a instrukcemi. Zaměstnancům 

není dovoleno dávat sliby či vstupovat do závazků, ke kterým nemají oprávnění. 

Požaduje se, aby závazky přijaté v rámci oprávnění byly plněny. Kdykoliv dojde při 

neformálním styku s klientem k dohodě nebo k přijetí závazku, jsou zaměstnanci 

povinni vždy výslovně uvést, jak závazek souvisí s jejich funkcí v bance. 

1.6 Poskytování preferenčních sazeb 

Při uzavírání transakcí s klientelou jsou zaměstnanci povinni zachovávat aktuální 

podmínky platné pro konkrétní transakci. V žádném případě se zaměstnanci nesmí 

propůjčit k manipulaci, při které by poskytli preferenční sazby či jiná zvýhodnění 

odporující platným podmínkám a předpisům. 

1.7 Vyžadování nebo přijímání darů nebo provizí 

Je nepřijatelné, aby zaměstnanci zneužívali svého postavení k přijímání darů nebo 

provizí od klientů, dodavatelů nebo v jiných obchodních vztazích nebo aby navrhovali, 

že by mohly být nabídnuty nebo poskytnuty. Zaměstnanci se nicméně s ohledem na jimi 

zastávanou pozici mohou ocitnout v situaci, kdy je poskytnutí daru obvyklé. V takovém 

případě je nutné, aby nabídnutý dar  byl úměrná pozici konkrétního zaměstnance a s 

tím, co je v podobných situacích obvyklé. Zde platí pravidlo, že obchodní dárek by 
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neměl být drahý. Přijetí peněžitých darů je zakázáno vždy. Ve výběru dodavatelů nebo 

v jiných obchodních vztazích je jediným kritériem, které se rozhoduje, zájem banky. 

V případě pochybností zaměstnance, zda je přípustné v konkrétní situaci přijmout nebo 

odmítnout dar, je nutné konzultovat s přímým nadřízeným. V žádném případě nesmí 

přijetí daru ovlivnit uzavření smluvního vztahu nebo podmínky, za kterých jsou obvykle 

služby bankou poskytovány. 

2. Chování zaměstnanců vůči bance 

2.1 Všeobecně 

Banka se musí odlišit od ostatních institucí svou vstřícností vůči klientům, 

profesionalitou, prozíravostí a jednotou projevující se při dosahování jejich cílů. Každý 

zaměstnanec má přispívat ke kladnému vnímání banky a jejímu kreditu na finančním 

trhu i ve společnosti. Jeho povinností je co možná nejlépe plnit svěřené úkoly a 

zachovávat loajalitu vůči bance. Tato loajalita znamená, že každý zaměstnanec bude 

podřizovat své vlastní úsilí a ambice obecnému zájmu banky. To také znamená, že 

pracovní doba bude plně a efektivně využita. Zaměstnanci musí věnovat patřičnou 

pozornost nakládání s aktivy banky, hospodárně je využívat a vyhýbat se jednání, které 

by tato aktiva mohlo ohrozit. Zaměstnanci komunikují s klienty i navzájem slušně a 

zdvořile a mají být vždy čistě a vkusně oblečeni. 

2.2 Snaha o dosažení vynikající kvality služby 

Zaměstnanci jsou vždy povinni vyvinout potřebné úsilí pro dosažení a udržení vysoké 

úrovně profesionality. V tomto směru se od nich vyžaduje, aby optimálně využívali 

příležitosti ke vzdělávání a odbornému i osobnostnímu růstu. Rovněž jsou zaměstnanci 

povinni vyvarovat se poskytování neodborných rad nebo konzultací klientovi, které 

plynou z absence potřebných informací a údajů nebo z nedostatku příslušných 

odborných vědomostí. Pro dosažení vynikající kvality služeb klientele se vyžaduje, aby 

se tyto služby zakládaly na vynikající organizaci, odborné způsobilosti a efektivní 

týmové spolupráci. 

2.3 Nakládání s vnitropodnikovými informacemi 

Úmyslné nebo nedbalostní šíření informací týkajících se banky a jejích klientů může 

bance způsobit vážné škody. Vyžaduje se, aby zaměstnanci nerozšiřovali navenek 
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informace týkající se banky, a to v jakékoli formě, bez ohledu na to, jak vhodnost 

tohoto kroku vnímají. Toto platí ve stejné míře pro obchodní informace, týkající se 

činnosti, výsledků a strategie banky, i pro informace týkající se opatření učiněných na 

ochranu majetku banky. 

2.4 Ochrana integrity informací 

Kvalita banky je založena na rozhodnutích vycházejících z korektních a přesných 

informací. V tomto ohledu je vyžadována loajalita zaměstnanců vyjádřená stálou 

pečlivostí a důrazem na kvalitu. Povinností každého zaměstnance je dbát, aby žádné 

vnitropodnikové informace nebyly zpřístupněny neoprávněné osobě nebo aby nemohly 

být upraveny nebo zničeny zásahem neoprávněné osoby. To se vztahuje na veškerá 

informační média, v nichž jsou informace uloženy, ať jde o informace na papíře, v 

centrálním počítači či v lokálním počítači. Ani současné technické možnosti porušit 

vlastnická práva a utajení záznamů, ani nedbalost nemohou být tolerovány. 

Zaměstnanci rovněž nesmí za žádných okolností umožnit neoprávněné osobě použít jim 

svěřená oprávnění či technické prostředky nebo oprávnění či technické prostředky 

jiných zaměstnanců k přístupu do prostor banky. Zaměstnanci nesmí za žádných 

okolností umožnit nebo dovolit neoprávněným osobám, aby se seznamovaly s úředními 

záznamy banky, ať jsou v jakékoli podobě, nebo v nich prováděly jakékoli zásahy. Z 

důvodu trvalé hrozby počítačových virů apod. nesmějí zaměstnanci nikdy instalovat 

svůj vlastní software do počítačů banky. V tomto ohledu nesou odpovědnost zejména 

zaměstnanci v řídících funkcích a z tohoto důvody musí věnovat náležitou pozornost 

rozdělení pravomocí.  Při udělování a definování rozsahu oprávnění k přístupu do 

automatizovaných systémů je nutno ze strany vedoucích zaměstnanců věnovat zvláštní 

pozornost rozsahu a bližší specifikaci takového oprávnění. 

2.5 Využívání majetku banky k osobním účelům 

Pokud zaměstnanec nemá předem povolení od oprávněné osoby, není mu dovoleno 

využívat majetek banky, jak během pracovní doby, tak po pracovní době, pro jiné účely 

než pro výkon své odborné funkce v rámci banky. To se vztahuje též na finanční 

prostředky, vnitropodnikové vybavení, přístroje (telefony, kopírky, hardware, software 

atd.), dokumentaci a kancelářské potřeby. V žádném případě zaměstnanci nesmějí 



 

 - 104 -   

používat nebo kopírovat pro osobní potřebu software zakoupený nebo vytvořený 

bankou. 

Software vyvinutý zaměstnancem při výkonu jeho funkce v rámci banky tvoří nedílnou 

součást majetku banky. Od zaměstnanců se proto vyžaduje nepoužívat či neobchodovat 

s tímto softwarem svým jménem a nedopouštět se aktů, které by mohly bránit bance 

tento software dále užívat nebo zužitkovat. 

2.6 Cestovní výdaje a výdaje na reprezentaci 

Zaměstnanci, kterým je hrazena reprezentace, cestovní výlohy a výlohy za ubytování, 

nesmějí těchto peněz zneužít pro navýšení neoprávněných výloh nebo k úhradě 

osobních výdajů na účet banky. Vyžaduje se, aby potvrzení výloh bylo poctivým a 

odůvodnitelným výkazem oprávněných výloh spojených s provedením úkolu 

zaměstnance. Banka na druhou stranu okamžitě a v přesné výši refunduje výlohy 

vynaložené zaměstnancem. Naopak, kdykoliv zaměstnanec způsobí společnosti 

neoprávněné výlohy, je jeho povinností podniknout nezbytné kroky k úhradě 

takovýchto výloh v co nejkratší době. 

3. Vzájemné chování zaměstnanců 

3.1 Všeobecně 

Banka může optimálně fungovat jen za předpokladu, že zaměstnanci jsou ochotni 

spolupracovat, resp. pracovat týmově jak v rámci, tak i mimo rámec jejich speciální 

pracovní jednotky. Aby mohla fungovat plnohodnotná spolupráce, která vede k 

náležitému poskytování služby klientům, musí být splněny tři podmínky: 

– vzájemná úcta a respekt mezi zaměstnanci, 

– snaha porozumět problémům, kterým čelí ostatní zaměstnanci ve své práci, 

– čestná a otevřená komunikace 

Kdykoliv se jedná o vztah jiného charakteru než takový, který existuje mezi kolegy – 

např. tam, kde jsou rodinná pouta nebo pojítka přátelství mezi kolegy – nesmí to narušit 

normální pracovní výkon jednotlivců nebo celého týmu. Vždy je třeba respektovat 

rozdíl mezi obchodními a osobními aspekty vzájemných vztahů mezi kolegy. V 

případech, ve kterých se tyto aspekty střetávají, se musí zachovávat zásada loajality 
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vůči bance. Přímo odpovědná osoba je povinna řešit jakýkoliv takovýto střet, a to co 

možná nejdříve. 

Kdykoliv si zaměstnanec povšimne nějaké neobvyklosti, nepřirozenosti nebo dokonce 

zjevného pokusu o narušení korektních vztahů mezi zaměstnanci, nic mu nesmí zabránit 

oznámit to přímo odpovědné osobě nebo nadřízenému vedoucímu zaměstnanci. 

3.2 Vymezení a převzetí odpovědnosti 

Zaměstnanci v řídící funkci jsou povinni poskytovat svým podřízeným jasný popis 

práce a vymezení úkolů a odpovědností. V tomto směru jsou povinni vzít na vědomí 

způsobilost a funkci dotyčných osob. Postoupení úkolů nesmí vést k přesunutí vlastní 

odpovědnosti na podřízené. Právě vedoucí zaměstnanci odpovídají za vytváření 

pracovního ovzduší, ve kterém se jednotlivé vlohy podřízených mohou co nejlépe 

rozvíjet. Na druhé straně banka od všech zaměstnanců očekává, že využijí veškeré 

příležitosti pro odborný a osobnostní růst, umožňující jim kvalitnější plnění zadaných 

úkolů. Zaměstnanci jsou povinni plnit úkoly s potřebným smyslem pro odpovědnost a 

při výkonu své funkce musí mít stále na mysli zájem banky. 

3.3 Vykonávání řídící funkce 

Zaměstnanci v řídící funkci jsou při výběru podřízených zaměstnanců povinni dbát na 

jejich kvalifikaci a spolehlivost a mezi zaměstnanci podporovat principy loajality a 

čestnosti jak v pracovním, tak v soukromém životě. Zaměstnanci v řídící funkci jsou 

povinni, s respektem k týmové práci, vytvářet svým kolegům příznivé klima k využití 

individuálních talentů. Zaměstnanec v řídící funkci je povinen vyhnout se zneužití 

pravomoci a zdržet se svévolného chování v jakékoli formě. Požaduje se, aby vedení a 

hodnocení podřízených zaměstnanců bylo prováděno s veškerou objektivitou a s 

náležitou úctou k osobnosti zaměstnanců. Ti, kteří vykonávají řídící funkci, nesmí 

zůstat lhostejní k fyzickým a psychickým potřebám svých kolegů. Rovněž jsou vedoucí 

zaměstnanci povinni si uvědomit, že musí dávat kladný příklad svým kolegům a tak 

vytvářet, resp. zachovávat pracovní a týmové ovzduší vedoucí k profesionálnímu plnění 

úkolů a povinností. 
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3.4 Dodržování pracovněprávních předpisů 

Banka je povinna vytvářet podmínky pro dodržování pracovněprávních předpisů, včetně 

kolektivních smluv a předpisů týkajících se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Za 

jejich dodržování jsou odpovědni všichni vedoucí zaměstnanci. 

3.5 Zajišťování přímé interní komunikace 

Banka a její zaměstnanci mají zvláštní zájem na dobré vnitřní komunikaci: 

– od vedení směrem dolů na podřízené úrovně a 

– od podřízených úrovní směrem nahoru a mezi zaměstnanci navzájem. 

Vedoucí zaměstnanci odpovídají za různé toky informací, které dojdou k jejich 

podřízeným. Zároveň je každý zaměstnanec povinen zajistit, aby veškeré informace, 

které má k dispozici a které jsou užitečné pro určování politiky banky, byly předávány 

přímo odpovědné osobě. Rovněž se vyžaduje, aby probíhala nejenom spontánní, ale 

také formální, přímá a efektivně strukturovaná komunikace v pracovním týmu a mezi 

kolegy z různých divizí. 

4. Chování banky vůči společnosti a „corporate citizenship“ 

4.1 Všeobecně 

Banka je součástí společnosti a cítí vůči ní etickou odpovědnost. Proto banka přispívá 

ke zdravému finančnímu, ekonomickému a ekologickému rozvoji společnosti jako 

celku i svého regionu nebo obce. Vzhledem ke svému zvláštnímu postavení v každém 

regionu a lokalitě, kde působí, má podporovat občanskou vzájemnost a přispívat k 

jejímu rozvoji. Zaměstnanci jsou povinni zaujímat korektní postoj vůči politickým 

orgánům, avšak neprojevovat stranickou politickou preferenci při výkonu své funkce. Je 

vždy třeba, aby banka a její zaměstnanci napomáhali veřejné správě tam, kde je to 

možné, a hájili zákonné zájmy banky zákonem povolenými prostředky. Banka přispívá 

vhodným způsobem, zejména účastí v profesních asociacích, k vývoji legislativních i 

dalších podmínek pro svou činnost. Banka a její zaměstnanci jsou vždy a za každých 

okolností povinni zachovávat zákony a platné regulatorní předpisy a jednat v souladu s 

nimi. Ekologické postoje banky a její ekologické chování musí být vždy příkladem 

ostatním společnostem. 
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4.2 Speciální prostředky pro zabránění daňovým únikům třetích stran 

Bankovní a finanční regulatorika obsahuje celou řadu speciálních prostředků, jejichž 

účelem nebo důsledkem je zabránit daňovým únikům třetích stran. Zaměstnanci jsou 

povinni přísně zachovávat ustanovení veškerých pravidel v dané oblasti. 

 

4.3 Praní špinavých peněz pocházejících z trestných činností 

Legalizace výnosů z trestné činnosti, která je obecně označována jako „praní špinavých 

peněz“, je trestným činem. Pozornost médií i občanů se zaměřuje obzvláště na 

nejzávažnější trestnou činnost, jako je obchodování s drogami a terorismus, avšak i 

transakce s penězi pocházejícími z méně závažné trestné činnosti, případně z daňových 

podvodů a úniků, neodvádění zákonem stanovených příspěvků na sociální zabezpečení 

apod., jsou buď trestné ve smyslu trestního zákona nebo spadají pod pojem praní 

špinavých peněz. Každý zaměstnanec je povinen být obzvláště bdělý u podezřelých 

transakcí a má povinnost všemožně se vyhnout spolupráci u operací spojených s praním 

špinavých peněz. Zaměstnanci nesmí žádným způsobem nabízet jakékoli 

zprostředkování transakcí, o nichž je známo nebo o nichž lze důvodně předpokládat, že 

jsou svázány s praním špinavých peněz. Zákon dále ukládá finančním institucím řadu 

povinností v boji s operacemi spojenými s praním špinavých peněz. V tomto směru jsou 

zaměstnanci povinni v předepsaných případech identifikovat každého klienta, ponechat 

si, pokud klient souhlasí, kopie dokumentů, na jejichž základě se identifikace provádí, a 

každou podezřelou transakci bez odkladu ohlásit prostřednictvím určených kanálů. U 

transakcí s klienty, kteří neprokáží podle platných vnitřních předpisů na požádání svoji 

totožnost, jsou povinni odmítnout jejich provedení. Žádný zaměstnanec nesmí vědomě 

vystavit banku podezření z transakcí zaměřených na praní špinavých peněz. Pravidla o 

opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti jsou komplexně upravena ve 

vnitřních předpisech, které je nutné dodržovat. Jen náležitým dodržováním stanovených 

povinností předejdou společnosti finanční skupiny ČSOB ohrožení dobrého jména 

finanční skupiny ČSOB a jejích zaměstnanců. 

4.4 Dodržování zákonů týkajících se finančních transakcí 

Tyto zákony upravují všechny operace s akciemi, dluhopisy, podílovými listy a dalšími 

investičními nástroji včetně derivátů, jak stanoví zákon o podnikání na kapitálovém 
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trhu. Zaměstnanci se nesmí dopustit žádného porušení zákona, které by mohlo vyústit v 

jejich trestní odpovědnost a z toho plynoucí odpovědnost banky za škodu, jako je 

zneužití bankovního tajemství, padělání, podvod atd. Podobně se nesmí dopustit 

jakéhokoli zneužití informací, které nejsou veřejně dostupné. Je zřejmé, že určití 

zaměstnanci mají z titulu své funkce příležitostně přístup k privilegovaným informacím 

– informacím, které nejsou dostupné všem účastníkům trhu, a to buď vůbec, nebo v 

daném rozhodujícím časovém úseku. V případě jejich zveřejnění by mohly, z důvodu 

jejich charakteru, podstatně ovlivnit tržní cenu akcií a jiných cenných papírů a jejich 

derivátů anebo jiných komodit, služeb apod. vzestupným nebo sestupným směrem. 

Nedovolené jednání spočívá ve využití času mezi okamžikem, kdy jsou informace 

známy pouze několika lidem, a okamžikem, kdy se zveřejní. Zaměstnanci 

disponujícímu těmito informacemi je zakázáno je zneužít za účelem vlastního 

obohacení (nebo vyhnutí se ztrátě) nebo umožnit třetí straně, aby z nich měla prospěch. 

5. Chování vůči konkurenci 

5.1 Všeobecně 

Banka soutěží s jinými finančními institucemi pouze co do kvality, odborných znalostí, 

poskytování služeb a tvorby cen. 

5.2 Spolupráce s jinými finančními institucemi 

V případě, že určitý projekt vyžaduje spolupráci se zaměstnanci jiných finančních 

institucí, je třeba postupovat s maximální obezřetností; při jakékoli výměně informací se 

vyžaduje, aby se omezila pouze na předmět spolupráce. 

6. Chování vůči sdělovacím prostředkům 

6.1. Kontakty se sdělovacími prostředky 

Vnímání banky ve společnosti je do značné míry určováno také zpravodajstvím 

sdělovacích prostředků; proto mají informace poskytnuté bankou zásadní důležitost. Z 

tohoto důvodu kontakty se sdělovacími prostředky spadají výhradně do pravomoci 

specifických orgánů jmenovaných v bance k tomuto účelu. Vyžaduje se vždy 

koordinace prostřednictvím oddělení komunikace, resp. tiskového mluvčího banky. 

Všichni ostatní zaměstnanci jsou povinni zdržet se veřejných projevů, které se týkají 
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banky. Při svých kontaktech se sdělovacími prostředky jsou všichni mluvčí povinni 

dodržovat následující zásady: 

– poskytnuté informace mají být přesné; 

– zpráva má být relevantní a má být srozumitelně formulována; 

– ne individuální zásluhy zaměstnanců, ale banka stojí vždy v centru poskytované 

informace; 

– reakce banky poskytnuté sdělovacím prostředkům mají být dobře uváženy a je třeba 

se vyhnout reakcím, které jsou ve zřejmém nepoměru k významu původního podnětu; 

– role novináře má být vždy respektována. 

6.2 Publikování textů a pronášení projevů 

Díky svému postavení v bance získávají zaměstnanci značné a specializované know-

how týkající se specifické činnosti. Při publikační činnosti nebo přednášení projevů, kde 

se zmiňuje postavení zaměstnance v bance, se doporučuje konzultace s přímým 

nadřízeným. U všech takovýchto publikací a projevů se tam, kde je to potřebné, 

vyžaduje zmínka o tom, že se jedná o názory autora nebo mluvčího, které nemusejí být 

nevyhnutelně ve shodě s názory banky. Zaměstnanci jsou povinni se vyvarovat 

v soukromém životě jakýchkoli projevů, které by mohly být třetími stranami mylně 

vyloženy jako názor banky. 

7. Chování v soukromém životě 

7.1 Společenský život 

Banka respektuje soukromý život svých zaměstnanců. Současně je však chování 

zaměstnanců mimo pracovní dobu, na veřejnosti i v soukromém životě, 

spoluurčovatelem podoby banky. Z tohoto důvodu je nutné trvat na tom, aby chování 

zaměstnanců v jejich soukromém životě bylo takové, aby nevedlo k případnému 

nevhodnému posuzování banky. Banka podporuje účast zaměstnanců na činnostech 

sociálních, kulturních a sportovních i rozsáhlé společenské kontakty. Současně je 

možné, že subjekty, s nimiž zaměstnanci při těchto aktivitách přicházejí do styku, mají s 

bankou obchodní vztah a mohlo by dojít ke vzniku střetu zájmů mezi nimi a bankou. V 

takovýchto případech se doporučuje konzultace zaměstnance s odpovědnou osobou, 

resp. s vedením. Někdy může být pro zaměstnance, kteří se angažují v těchto činnostech 
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nebo kontaktech, obtížné uchovat si přísné dělení mezi profesionálním a soukromým 

životem. Nicméně jsou povinni se vyhnout projevům učiněným jejich vlastním jménem, 

které by byly posluchači nebo osobami, kterých se to týká, chybně interpretovány jako 

názor nebo závazek banky. Bez předchozího písemného souhlasu banky je 

zaměstnancům zakázáno uzavřít jiný pracovně právní vztah. O vzniku nebo přijetí 

politické funkce, která může vést ke střetu zájmů se zaměstnavatelem, nebo by tak 

mohla být interpretována, zaměstnanec neprodleně informuje svého nadřízeného. 

7.2 Soukromá finanční správa 

Dobrá finanční správa je jednou z nejlepších záruk udržování individuální nezávislosti a 

osobní integrity. Proto jsou zaměstnanci povinni chovat se při správě svých vlastních 

financí obezřetně a podřídit svůj životní styl úrovni svých legitimních příjmů. 

Zaměstnanci jsou povinni zabránit vlastnímu nadměrnému zadlužení. V žádném případě 

nesmí zaměstnanci ohrozit svoji finanční nezávislost přijímáním půjček od klientů, 

dodavatelů nebo z jiných obchodních vztahů. 

Pokud se soukromá finanční situace zaměstnance stane z jakéhokoliv důvodu 

neudržitelnou, zaměstnanec by měl kontaktovat útvar zabývající se řízením lidských 

zdrojů v konkrétní společnosti z finanční skupiny, u které je zaměstnanec v pracovním 

poměru (42). 

 

Příloha č.3 

 

Časový plán nového Etického kodexu ČSOB 

 

Tabulka č.4: Časový plán nového Etického kodexu  ČSOB (41):  

Fáze Aktivita kdy 

Poskytnutí 
Iniciace neformální kaskádové komunikace (poskytnutí základních 
informací) 

 
3/2008 

informací Revize tréninku Řízení lidských zdrojů pro manažery  
 
3/2008 

  Článek v časopise Manažer (manažer jako vzor) 
 
4/2008 

  Zahrnutí tématiky kodexu do připravované Leadership konference  
 
4/2008 
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  Periodický sloupek v časopise Kompas (příklady z praxe) 
 
4/2008 

  Umístění článků z Kompasu na Intranetu pro zaměstnance ČSOB 
 
4/2008 

  Revize školení pro nové zaměstnance 
 
4/2008 

Poskytnutí Podpora a konzultace pro manažery   3/2008 

podpory Inovativní a populární formy rozvojových programů  5/2008 

  
Trénink pro personální konzultanty a manažery (posílení 
schopnosti rozeznat na přijímacích pohovorech ty "správné" lidi)  6/2008 

  
Revize existujících školení a tréninků (předání informací a 
nácviky reálných situací)  8/2008 

Zhodnocení Umístění kodexu na webové stránky  4/2008 

úsilí Tisková zpráva s oznámením existence kodexu  4/2008 

  Speciální leták či malá brožura shrnující obsah kodexu  6/2008 

  
Otevření tématu etických kodexů a jejich naplňování v cíleném 
rozhovoru   6/2008 

  
Finanční poradna v tisku (2-3 příklady z praxe odkazující se na 
kodex)  6/2008 

  
Tisková zpráva o implementaci kodexu (jak jeho naplňování 
funguje) 

4Q 
2008 

Zajištění Prodiskutování obsahu Etického kodexu s Odborovou organizací  2/2008 

koherence 
Dokument o podpoře jednotlivých částí kodexu v právních 
předpisech (např.Zákoník práce, Trestní zákon)  2/2008 

  
Vydání Etického kodexu v předpisové soustavě ČSOB (pokyn 
představenstva)  3/2008 

  Monitoring obeznámenosti s Etickým kodexem a jeho částmi 
4Q 
2008 

  
Evidence případů porušení pravidel Etického kodexu a způsobů 
jejich řešení 

4Q 
2008 

  
Revize výstupních rozhovorů a zvýšení informovanosti o 
důvodech odchodu z ČSOB 

4Q 
2008 

 

 
Příloha č.4 
 
Etický kodex zaměstnanců ČSOB 
 

1.Úvodní slovo 

Motto: „Cesta rozvoje a úspěchu Skupiny ČSOB vede přes  vysoce profesionální a 

etické chování každého člena týmu.“  Pavel Kavánek, březen 2007 
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Naším cílem je vysoce výkonná firemní kultura Skupiny ČSOB. 

Mým záměrem je vytvořit klíčovou konkurenční výhodu Skupiny ČSOB, kterou nelze 

okopírovat, která je dána naším způsobem práce, uvažování a kvalitou mezilidských 

vztahů. Nazval jsem ji jako vysoce výkonnou firemní kulturu. Na jejím základě budeme 

znovu a znovu vyhrávat na našem trhu finančních služeb tak, abychom byli vnímáni 

jako „tygr“ střední Evropy.  

Naše hodnoty a model chování jsou popsány v „Leadership modelu“. Etický kodex 

Skupiny ČSOB, který máte před sebou, jej rozvádí do konkrétních norem jednání. 

Cílem kodexu je propojení našich obecných firemních hodnot s vybranými situacemi 

denní praxe a poskytnutí návodu, jak se v těchto situacích správně zachovat.  

Etický kodex není formalismus ani dokument do šuplíku. Je to živý dokument, který 

musí být konfrontován naší dennodenní realitou. Musí být domýšlen těmi z vás, kteří 

chtějí naši vysoce výkonnou firemní kulturu aktivně spoluutvářet. Je to závazný 

navigační systém, který pomáhá v situacích, ve kterých řešíme, co je správné nebo 

naopak nepřípustné jednání. Systém přispívající k tomu, aby správné chování bylo 

oceněno a neetické chování nebylo odůvodňováno jako přijatelné. Kodex pomůže 

prosadit takové chování zaměstnanců, které bude odpovídat stanoveným zásadám a 

přispěje ke zlepšování firemního prostředí a tím k budování „vysoce výkonné firemní 

kultury“. 

Přeji  každému z nás mnoho úspěchu na osobní cestě proměny. Každý z nás bez rozdílu 

je totiž odpovědný za vytvoření naší klíčové konkurenční výhody a jsem si jist, že také 

každý z nás bude mít velkou radost vždy, když budeme vyhrávat! 

2.Hlavní principy vysoce výkonné firemní kultury 

•  Znám dobře svého klienta a jeho potřeby. 

• Kvalitní služby pro klienta jsou mou hlavní prioritou. 

• Jsem otevřený a přátelský, prosazuji týmového ducha. 

• Pracuji nejen na svém osobním rozvoji, ale i na rozvoji ostatních. 

• Přicházím s novými nápady a prosazuji změny. 

• Chovám se jako zodpovědný vlastník. 

• Jsem spolehlivý/á a plním, co slíbím. 
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• Pro svou práci si stanovuji náročné a měřitelné cíle. 

• Rozhoduji se na základě faktů a vážím etické souvislosti svých rozhodnutí. 

• Vím, že lidé, kteří hledají nové cesty, mají právo chybovat. 

3.Základní části Etického kodexu 

3.1.Jsme tu pro klienta 

3.1.1.Přístup ke klientům 

Našim cílem je budování dlouhodobých vztahů s klienty. Zaměstnanci zachovávají ke 

klientům profesionální přístup, který je charakterizován dostatečnou znalostí, 

dovedností, otevřeností, spolehlivostí a snahou pomoci.  

Zaměstnanci poskytují klientům pouze srozumitelné a pravdivé informace založené na 

faktech. Vždy dbají na to, aby podmínky a jednání, za nichž je daný klientský vztah 

uskutečňován, byly pro klienta transparentní a srozumitelné. Jsou přitom povinni vzít 

v úvahu úroveň znalostí klienta a jeho schopnost pochopit souvislosti a nabízet mu 

pouze takové služby, které odpovídají jeho situaci a jeho požadavkům a které jsou 

zároveň v souladu se zájmy zaměstnavatele. 

Zaměstnanci zároveň odpovídajícím způsobem informují klienty o podmínkách nebo 

rizicích vztahujících se k projednávaným obchodům. Pokud zaměstnanci nemají 

v konkrétní věci dostatečné znalosti nebo dovednosti, vyvarují se neodborných rad nebo 

konzultací klientovi. 

Zaměstnanci nesmí klientům poskytovat služby, poradenství nebo spolupráci vedoucí k 

porušování či obcházení daňových či jiných povinností klientů, které vyplývají 

z platných zákonů. 

3.1.2.Ochrana klientských informací 

Nezbytným předpokladem našeho vztahu s klienty je důvěra, jejímž základní kamenem 

je povinnost zachovávat diskrétnost. Všechny informace týkající se našich klientů 

obchodních partnerů, získané v rámci pracovní činnosti, proto musí být chráněny jako 

informace důvěrné. 

Žádné informace týkající se našich klientů i obchodních partnerů nesmí být předávány 
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neoprávněným osobám a mohou být využity výhradně za účelem, pro který byly 

shromážděny. Zaměstnanci jsou povinni dodržovat požadavky právních a vnitřních  

předpisů zaměstnavatele týkající se povinnosti mlčenlivosti a nakládání s osobními  

údaji. 

3.2.Jsme součást týmu 

3.2.1.Týmový duch 

Úspěch zaměstnavatele je do značné míry ovlivněn kvalitou a mírou komunikace a 

spolupráce zaměstnanců. Zaměstnanci se k sobě chovají přátelsky a otevřeně, prosazují  

týmového ducha. Dodržují pravidla společenského chování a standardy kvality  

spolupráce se  zaměstnanci - interními klienty. Pracují nejen na svém osobním rozvoji,  

ale i na rozvoji ostatních. Sdílí s nimi všechny informace, u kterých je důvod se  

domnívat, že jsou pro ně významné. Nadřízení podporují další vzdělávání zaměstnanců  

a předávají jim veškeré dostupné vědomosti, které jsou potřebné pro výkon jejich  

činnosti. 

3.2.2.Morální jednání 

Míra morálky v chování zaměstnanců ovlivňuje pověst zaměstnavatele, spoluutváří  

iremní kulturu a ovlivňuje motivaci a výkonnost zaměstnanců. 

Zaměstnanci se zdrží jakékoliv formy nátlaku, šikany, mobbingu a sexuálního  

btěžování vůči jiným zaměstnancům. Nezneužívají svého pracovního zařazení v jednání  

ůči jiným zaměstnancům.  O svých názorech hovoří s ostatními zaměstnanci otevřeně a 

zajímají se o jejich názor. 

3.2.3.Ohleduplnost 

Zájmem zaměstnanců je podávat co nejlepší pracovní výsledky. Nízkou ohleduplností 

zaměstnanců se tato snaha může narušit či zmařit. 

Zaměstnavatel očekává takové jednání zaměstnanců, které umožní dosahovat vysokou 

míru produktivity. 

Zaměstnanci dbají na to, aby svým chováním na pracovišti neobtěžovali ostatní 

zaměstnance nebo neohrožovali jejich zdraví a bezpečnost. Zaměstnanci na svém 

pracovním místě i v jeho okolí udržují pořádek.  

3.2.4.Iniciativa 

Pro úspěch v konkurenčním boji je třeba aby zaměstnavatel disponoval vysoce 

efektivními procesy. Zaměstnanec proto vždy aktivně upozorní odpovědného  
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zaměstnance na možnosti zlepšení stávajících pracovních procesů. Přichází s nápady a  

prosazuje změny. Odpovědný zaměstnanec je povinen na tyto podněty v přiměřené  

lhůtě reagovat.  

3.2.5.Individuální potřeby 

Zaměstnavatel si je vědom, že motivace zaměstnanců pro práci je tím vyšší, čím více 

zaměstnavatel vychází vstříc jejich individuálním potřebám. 

Prostřednictvím nadřízených zaměstnavatel proto respektuje individuální potřeby a 

požadavky jednotlivých zaměstnanců a vychází jim s přihlédnutím k charakteru práce, 

technickým a provozním možnostem vstříc takovým způsobem, aby jim umožnil 

podávat vysoký výkon. 

3.2.6.Rovný přístup 

Zaměstnavatel prostřednictvím svých vedoucích zaměstnanců brání jakékoliv formě 

diskriminace či nerovného zacházení na základě rasy, pohlaví, sociálního a zdravotního 

handicapu apod. Především se toto týká obsazování pozic, interní mobility, propouštění, 

nominací na vzdělávací aktivity a konference, finančních odměn a benefitů na stejných 

pracovních pozicích u zaměstnanců, kteří mají stejnou kvalifikaci, zkušenosti nebo 

výkonnost. 

3.3.Dbám zájmů svého zaměstnavatele 

3.3.1.Dobré jméno zaměstnavatele 

Vnímání zaměstnavatele veřejností je spoluurčováno chováním jeho zaměstnanců.  

Zaměstnanci svým profesionálním vystupováním při každé příležitosti dbají o dobré 

jméno zaměstnavatele. Zaměstnanci se však i ve svém občanském životě vyhýbají 

činnostem, chování a jednání, které by mohly snížit důvěryhodnost zaměstnavatele v 

očích veřejnosti. 

Zaměstnanci nezneužívají dobré pověsti zaměstnavatele nebo svého postavení ve firmě 

k prosazení svých soukromých zájmů a názorů či zájmů třetích osob. 

3.3.2.Veřejné vystupování 



 

 - 116 -   

Vnímání zaměstnavatele v očích veřejnosti je do značné míry ovlivněno mediálním  

zpravodajstvím.  

Zaměstnanci při vystupování na veřejnosti dbají zájmů zaměstnavatele a jeho obchodní 

politiky. Prohlášení pro sdělovací prostředky smí poskytovat pouze zaměstnavatelem 

určené útvary a osoby.  

3.3.3.Praní špinavých peněz  

Praní špinavých peněz je trestným činem a zaměstnavatel má zákonnou povinnost proti 

němu bojovat. Prevence tohoto jednání zároveň chrání zaměstnavatele před ohrožením 

dobrého jména.  

Zaměstnanci jsou proto povinni důsledně pracovat s informacemi o klientech a náležitě 

je vyhodnocovat, aby předcházeli zneužití zaměstnavatele k praní špinavých peněz.      

3.3.4.Dodržování svěřených pravomocí 

V obchodním vztahu je zaměstnavatel vždy zastupován konkrétním 

zaměstnancem,který komunikuje s klientem a podílí se na vybudování dlouhodobého 

obchodního vztahu.  

Zaměstnanci dodržují zaměstnavatelem udělená  podpisová, rozhodovací, či 

schvalovací oprávnění a limity pro obchodování. Zaměstnanci smí vstupovat jménem 

zaměstnavatele pouze do takových závazků, ke kterým mají uděleno příslušné 

oprávnění.  

3.3.5.Ochrana integrity informací 

Předpokladem úspěšného fungování každé firmy je ochrana důvěrných 

vnitropodnikových informací a rozhodování vycházející z úplných a správných dat. 

Ochrana integrity informací se vztahuje na veškerá informační média, na nichž jsou  

nformace uloženy, bez ohledu na jejich formu. 

Zaměstnanci mají povinnost chránit veškeré vnitropodnikové informace před  

eoprávněným použitím, zpřístupněním, pozměněním nebo poškozením.  
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Zaměstnanci nesmí vkládat do informačních systémů zaměstnavatele nepravdivé nebo 

zkreslené údaje ani zatajovat informace důležité pro rozhodování zaměstnavatele.  

Zaměstnanec nesmí umožnit neoprávněné osobě použití jemu svěřených oprávnění či 

technických prostředků k přístupu do prostor zaměstnavatele nebo do informačních 

systémů zaměstnavatele. 

3.3.6.Pravidla hospodářské soutěže 

Zaměstnavatel je vázán přísnými pravidly zajišťujícími svobodnou soutěž na trhu.   

Při výkonu své činnosti a zejména při kontaktu se zaměstnanci a zástupci jiných 

institucí ze stejného oboru činnosti, zaměstnanci dodržují pravidla hospodářské soutěže 

a dbají na to, aby zaměstnavatel nemohl být spojován s jejich porušováním.  

3.3.7.Ochrana majetku zaměstnavatele  

Chovat se jako vlastník znamená mimo jiné  i hospodárné zacházení s majetkem 

zaměstnavatele.  

Majetek zaměstnavatele smí zaměstnanci, až na výjimky upravené ve vnitřních 

předpisech zaměstnavatele, využít pouze k výkonu své pracovní činnosti. Zaměstnanci 

jsou povinni předcházet vzniku škod na majetku zaměstnavatele a pokud hrozí 

zaměstnavateli škoda, jsou povinni tuto okolnost neprodleně oznámit přímému 

nadřízenému. 

3.3.8.Hlášení škodlivého jednání 

Zaměstnavatel očekává, že zaměstnanci budou dodržovat nastavená pravidla a že  

v rámci své práce budou hájit zájmy zaměstnavatele. Očekává se rovněž, že 

zaměstnanci věnují zvýšenou pozornost skutečnostem, které mohou poukázat na 

trestnou činnost, závažný přestupek nebo jiné škodlivé jednání zaměstnanců a klientů. 

Základní morální povinností každého zaměstnance je ohlásit podezření na takové 

jednání. 
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Ohlašovateli, který v dobré víře ohlásí své podezření způsobem upraveným ve vnitřním 

předpise, zaměstnavatel zaručuje ochranu před případným postihem a ochranu jeho 

identity. 

3.3.9.Pracovní doba 

Podmínkou pro dlouhodobý úspěch zaměstnavatele je vysoká produktivita práce 

každého zaměstnance. 

Zaměstnanci proto dbají na účelné využití pracovní doby, v jejímž průběhu se věnují 

pouze těm činnostem, které vedou ke prospěchu zaměstnavatele. Tyto činnosti jsou 

stanoveny pracovněprávními a vnitřními předpisy. Zaměstnavatel vytváří 

zaměstnancům takové podmínky, aby mohli plnit své úkoly řádně a v průběhu pracovní 

doby. 

3.4.Jsem zodpovědným zaměstnancem 

3.4.1.Chování jako vlastník 

Aby mohl být zaměstnavatel ve své podnikatelské činnosti úspěšný, vytváří a podporuje 

uvnitř firmy silný podnikatelský duch. 

Veškeré činnosti zaměstnanců jsou založeny na zdravém obchodním úsudku, tj. 

takovém, kde zaměstnanci jednají způsobem, jako by oni sami byli dobrými vlastníky 

firmy. Vykonávají takové aktivity, které ve svém důsledku maximalizují dlouhodobý 

finanční efekt pro zaměstnavatele a akcionáře. 

3.4.2.Dodržování pravidel 

Zaměstnavatel může být v souladu s pravidly pro výkon své činnosti jen tehdy, pokud  

zaměstnanci budou respektovat pravidla pro jejich práci. 

Zaměstnanci dodržují všechny obecně závazné právní a vnitřní předpisy týkající se  

jejich pracovní činnosti. Zaměstnavatel seznamuje zaměstnance s vnitřními předpisy a  

zajišťuje jejich dostupnost např. jejich publikováním na své interní počítačové síti.   

Nadřízení důsledně vyžadují a kontrolují dodržování právních a vnitřních předpisů,  

pravidel chování a principů vzájemné spolupráce.  

3.4.3.Střety zájmů 



 

 - 119 -   

Zaměstnavatel předpokládá, že zaměstnanci jasně rozlišují hranici mezi profesionálním 

a soukromým životem a jednají za všech okolností tak, aby si udrželi svou nezávislost a 

nedostali se do střetu zájmů. 

Zaměstnanci nesmí provádět obchody či transakce, na kterých jsou osobně 

zainteresovaní, nebo v jejichž důsledku by se mohli dostat do střetu zájmů.  

Zaměstnanci jsou povinni odmítnout jakýkoliv zásah, nátlak, vliv, přání nebo žádost, 

jejichž důsledkem by mohlo být ohrožení jejich nestrannosti při rozhodování o 

záležitostech klienta či obchodního partnera. 

Zaměstnanci nesmí poskytovat klientům preferenční sazby či jiná zvýhodnění 

odporující platným podmínkám a vnitřním předpisům zaměstnavatele. 

Zaměstnanci nesmí ohrozit svou nezávislost přijímáním půjček od klientů, dodavatelů či 

obchodních partnerů zaměstnavatele.  

Jakýkoli jiný než ryze pracovní vztah mezi zaměstnanci nesmí narušit normální 

pracovní výkon zaměstnance nebo celého týmu.  

3.4.4.Ochrana investorů a kapitálového trhu  

Narušení transparentnosti trhu nebo neoprávněné obchodování na základě důvěrných  

vnitřních informací jsou na všech vyspělých trzích považovány za jedny z největších  

prohřešků proti etice obchodování. Zaměstnavatel proto pečlivě dbá na dodržování  

pravidel souvisejících s obchodováním na kapitálových trzích.  

Zaměstnanci nesmí provádět činnosti, které zkreslují tržní ceny obchodovaných 

instrumentů nebo uměle zvyšují obchodovaný objem s úmyslem uvést v omyl účastníky 

trhu. 

Zaměstnanci jsou povinni chránit důvěrné vnitřní informace týkající se zaměstnavatele, 

klientů či obchodních partnerů, se kterými se seznámili v rámci své pracovní činnosti, a 

vyvarovat se jejich využití pro vlastní prospěch, nebo prospěch jiných osob.  
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3.4.5.Dary 

V rámci ochrany svého dobrého jména má zaměstnavatel zájem na transparentnosti 

vztahů mezi zaměstnanci a externími protistranami, včetně bezúhonnosti svých 

zaměstnanců.  

Zaměstnanci nesmí, až na výjimky upravené ve vnitřních předpisech zaměstnavatele, 

přijímat ve spojení s výkonem své pracovní činnosti žádné dary. Přijímání nebo 

požadování úplatků či jejich zprostředkování pro někoho jiného je nepřípustné. 

3.4.6.Veřejná angažovanost 

Zaměstnavatel podporuje/vítá mimopracovní aktivity zaměstnanců v oblasti sportu, 

kultury, vědeckého výzkumu, zájmových organizací apod. Zaměstnanec by měl v rámci 

svých možností přispívat k rozvoji české společnosti a pomáhat potřebným. Při svých 

veřejných vystoupeních se však musí vyvarovat spojování své činnosti se 

zaměstnavatelem. Politická, náboženská, či jiná obdobná agitace na pracovišti či před 

klienty je nepřípustná. 

3.4.7.Soukromá výdělečná a pracovní činnost 

Zaměstnavatel respektuje soukromé aktivity svých zaměstnanců. Je však možné, že  

subjekty, s nimiž zaměstnanci v rámci těchto aktivit přicházejí do styku, mají se  

zaměstnavatelem obchodní vztah a mohlo by dojít ke střetu zájmů.  

Zaměstnanec je povinen vykonávat veškerou pracovní a podnikatelskou činnost mimo  

pracovní poměr k zaměstnavateli v souladu s obecně závaznými právními předpisy, 

 pracovní smlouvou a vnitřními předpisy zaměstnavatele, vždy je však povinen zdržet se  

jednání, který by vedlo nebo mohlo vést ke střetu jeho zájmů se zájmy zaměstnavatele. 

 

3.4.8.Péče o zevnějšek 

Zaměstnavatel má zájem na profesionálním vystupování svých zaměstnanců. 

Profesionální vystupování, jehož součástí je i péče o zevnějšek, je jedním z pilířů  

důvěry a spokojenosti klientů a tím i obchodního úspěchu zaměstnavatele.  
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Zaměstnanci jsou vždy upraveni a dodržují minimální standard „slušného oblečení“ 

(business casual) případně standard „obchodní“ (business) při setkání s externí 

protistranou nebo za situace vyžadující zvýšený standard. 

3.4.9.Omamné a návykové látky 

Základními hodnotami ve finančním průmyslu jsou spolehlivost a důvěra. Narušení  

těchto hodnot kupř. požíváním omamných a návykových látek během pracovní doby by 

vedlo ke snížení důvěry v zaměstnavatele a zaměstnavateli by způsobilo značné  

eputační i finanční škody. 

Práce zaměstnance proto nesmí být ovlivněna požitím omamných, psychotropních či 

jiných návykových látek.    

Na všech pracovištích zaměstnavatele platí zákaz kouření. 

 

4.Závaznost Etického kodexu 

Etický kodex je závazný pro všechny zaměstnance Skupiny ČSOB a přiměřeně i pro 

třetí strany, které Skupinu ČSOB reprezentují (například zprostředkovatelé nebo  

stributoři). 

Chování každého zaměstnance je pravidelně hodnoceno a porovnáváno s hodnotami, za 

kterými stojíme. Chování podle hodnot Leadership Modelu je podmínkou pro úspěch 

v týmu Skupiny ČSOB (40). 
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Příloha č.5 

 

Leadership model pro zaměstnance 

„Chci pracovat v prostředí, kde si můžeme navzájem důvěřovat.“ 

Jsem spolehlivý/á 

• Ostatní vědí, co ode mě mohou očekávat. 

• Nezpůsobuji nepříjemná překvapení. 

• Plním, co slíbím. Dodržuji termíny. 

• Chodím včas na schůzky nebo se omluvím. 

Spolupracuji a sdílím informace. 

• Předávám druhým jak pozitivní, tak negativní zpětnou vazbu. 

• Komunikuji otevřeně, bez přetvářky. 

• Vyjadřuji i nepopulární názory. 

• Hledám řešení, která jsou oboustranně výhodná. 

• Sdílím vše, co může být sdíleno. 

 

„V ČSOB je pro mě etické chování samozřejmostí.“ 

Jsem lidský/á 

• Chovám se přátelsky k ostatním. 

• Naslouchám ostatním s cílem porozumět. 

• Jsem zdvořilý/á a projevuji přirozený respekt. 

• Nekladu ostatním překážky ani je nesoudím. 

• Chovám se eticky. Rozlišuji mezi správným a špatným chováním. 

• Aktivně jednám, když vidím porušování etických pravidel. 

• Dodržuji pravidla a nabádám ostatní k jejich dodržování.  

Jsem objektivní 

• Potlačuji vlastní ego. 

• Rozhoduji a hodnotím objektivně na základě faktů. 

• Stanovuji si měřitelné cíle. 

• Ve všech činnostech používám zdravý rozum. 
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„Péče věnovaná zákazníkovi je rozhodující i pro můj osobní úspěch.“ 

Překonávám hranice. 

• Stanovuji si cíle, v nichž překonávám sám/sama sebe. 

• Pracuji nejen na sobě, ale i na rozvoji ostatních. 

• Přicházím s novými nápady a prosazuji změny. 

• Zajímám se o dění kolem sebe. 

• Upřímně používám konstruktivní kritiku. 

• Aktivně vyhledávám novinky a přetvářím je na příležitosti. 

• Chovám se jako dobrý vlastník. 

Externí/Interní klient první 

• Znám dobře svého klienta. 

• Znám dobře jeho potřeby. 

• Vím dobře, jak tyto potřeby efektivně uspokojit. 

• Dokáži uspokojovat potřeby klienta a zároveň se chovat jako vlastník (38). 

 

Příloha č.6 

 

Leadership model pro manažery 

Řídím ČSOB jako vlastník 

„Přijímám odpovědnost a proměňuje slova v činy.“ 

1.Přijímám osobní odpovědnost 

2.Zdravě riskuji a podněcuji k tomu ostatní. 

3.Jednám rozhodně, na základě strategického myšlení a dobrého obchodního úsudku. 

4.Jsem tahounem realizace a lpím na dosahování výsledků. 

5.Chápu se příležitostí pro obchodní růst a zvyšování efektivity. 

6.Vyhledávám zpětnou vazbu a využívám ji k vlastnímu rozvoji. 

 

Rozvíjím a inspiruji ostatní 

„Investuji do lidí, protože se to vyplatí.“ 

7.Formuluji smysluplné obchodní cíle (v souladu s vizí ČSOB) a vedu ostatní k tomu, 

aby se s nimi ztotožnili. 
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8.Vytvářím druhým příležitosti k rozvoji zadáváním nových a náročných úkolů, 

delegováním a předáváním odpovědnosti. 

9.Vštěpuji ostatním odpovědnost za zadané úkoly, motivuji a podporuji k vysokým 

výkonům.  

10.Aktivně nabízím upřímnou a účelnou zpětnou vazbu a koučink.  

 

Posouvám hranice 

„Proč se nesnažit o víc?“ 

11.Vytyčuji náročné obchodní aspirace a cíle. 

12.Aktivně vyhledávám kreativní řešení a podporuji inovace. 

13.Ujímám se iniciativní role v rozvoji ČSOB. 

14.Přizpůsobuji se změnám a projevuji odolnost  v náročných podmínkách. 

 

Jednám autenticky 

„Stojím si za tím, co říkám.“ 

15.Získávám si důvěru čestným a autentickým jednáním. 

16.Proaktivně sdílím relevantní informace a rozhoduji transparentně.  

17.V každodenním jednání se řídím hodnotami ČSOB. 

18.Při neshodě názorů konstruktivně projevuji nesouhlas. 

 

Zákazník je u mě na prvním místě 

„Nic není důležitější, než zákazník.“ 

19.Rozumím potřebám externích i interních zákazníků a předávám informace o těchto 

potřebách. 

20.Rozumím tomu, jak můj útvar slouží konečnému zákazníkovi a jaká je jeho pozice 

v hodnotovém řetězci ČSOB, posiluji toto vědomí i u ostatních. 

21.Dobře spolupracuji a komunikuji s ostatními útvary společně s cílem uspokojit 

potřeby zákazníků. 

22.Vycházím vstříc potřebám externích i interních zákazníků (52). 
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Příloha č.7 

 

Politika ČSOB Oznamování škodlivého jednání  (WHISTLE BLOWING) 

Úvod 

Tento pokyn vychází ze standardu platného v rámci skupiny KBC – viz dokument 

Standardy na ochranu oznamovatelů v KBC Group a upravuje pravidla pro oznamování 

podezření na spáchání jakéhokoliv škodlivého jednání (viz bod 2.2) a pravidla pro 

ochranu osob, které takové oznámení učiní (dále jen „oznamovatelé“). Oznamovatelem 

může být zaměstnanec nebo externí spolupracovník ČSOB. ČSOB chce vytvořit a 

rozvíjet firemní kulturu vyznačující se čestností a otevřeností, ve které mají všichni 

zaměstnanci možnost oznámit potenciální podvod, závažný přestupek nebo jiné 

škodlivé jednání v nejranějším možném stádiu bez obav z postihu, a kdy si mohou být 

jisti spravedlivým zacházením s jejich podněty a jejich řádným prošetřením. ČSOB 

očekává, že zaměstnanci budou dodržovat nastavená pravidla, že budou pracovat 

loajálně a v dobré víře. Tato obecná povinnost rovněž zahrnuje základní morální 

povinnost oznámit každé podezření, že jiný zaměstnanec mohl spáchat podvod, závažný 

přestupek nebo jiné škodlivé jednání. 

Zásady a rozsah 

Základní zásady 

Oznamovatelé, kteří mají podezření, že došlo nebo by mohlo dojít k podvodu, 

závažnému přestupku nebo jinému škodlivému jednání, mají možnost oznámit své 

podezření bez obav z jakýchkoli negativních důsledků. Jsou preferována oznámení 

identifikovaných osob, jejichž identita bude uchována v souladu s tímto pokynem 

v tajnosti. Podávaní anonymních zpráv není žádoucí. Všechna oznámená podezření na 

podvod, závažný přestupek nebo jiné škodlivé jednání budou posuzována spravedlivě, 

objektivně, přísně důvěrně a budou v přiměřené lhůtě důkladně a spravedlivě 

prošetřena. Vůči osobám odpovědným za podvod, přestupek nebo jiné škodlivé jednání 

budou uplatněny příslušné sankce v závislosti na závažnosti jejich provinění. Budou 

chráněna a respektována práva osob, jichž se oznámené podezření týká. Ochrana však 
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nemůže být poskytnuta osobám, které nejednaly v dobré víře, tzn. že podaly smyšlené 

oznámení pouze v úmyslu poškodit osoby, vůči nimž je oznámení směřováno. 

Rozsah 

Tyto zásady se vztahují na jakékoliv škodlivé jednání, tj. všechny druhy podvodů a 

závažných přestupků týkajících se hrubého porušení nebo hrubého nedodržení vnitřních 

předpisů (např. pracovních předpisů, etického kodexu, kodexu pro používání 

komunikačních prostředků, standardů skupiny KBC, či dalších vnitropodnikových 

předpisů), jakož i obecně platných předpisů (právních předpisů, účetních zásad, 

vyhlášek nebo pravidel o ochraně trhu, zneužívání informací v obchodním styku, 

porušení bankovního tajemství nebo mlčenlivosti, praní špinavých peněz, krádeži, 

podvodu, korupci atd.). Platnost těchto zásad se vztahuje na všechny závažné přestupky, 

a to jak obecného, tak i provozního či finančního charakteru, včetně případných 

hrubých nedostatků ve finančním výkaznictví a dalších obdobných případů. 

Práva oznamovatelů 

ČSOB v souladu s politikou skupiny KBC garantuje oznamovateli ochranu před 

jakoukoli újmou či postihem z důvodu oznámení, jež bylo učiněno v dobré víře. 

Zaměstnavatel se zavazuje zajistit zachování identity oznamovatele v tajnosti. To se 

nevztahuje pouze na ty případy, kdy oznamovatel dal výslovný souhlas s odhalením své 

identity nebo pokud to vyžadují právní předpisy (např. v případě soudního nařízení). 

Oznamovatel má právo na informování o průběhu vyšetřování, pokud to nenaruší 

vyšetřování nebo nepoškodí práva jiných osob. Pokud by oznamovatel zaznamenal 

jakékoliv omezení svých práv nebo by byly vůči oznamovateli učiněny v důsledku jeho 

oznámení, které učinil v dobré víře, jakákoliv negativní opatření, může se obrátit na 

pracovníka/kontaktní místo, jemuž své podezření oznámil, nebo, chce-li předat celou 

záležitost na vyšší úroveň, přímo na kterékoliv jiné kontaktní místo, včetně nejvyššího 

vedení zaměstnavatele či skupiny KBC - viz dokument Seznam kontaktních míst. 
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Postup při oznamování a kontaktní místa 

Oznámení nadřízenému - preferovaný postup 

Pokud má oznamovatel podezření na skutečnosti, které mohou poukázat na trestnou 

činnost, závažný přestupek nebo jiné škodlivé jednání zaměstnanců, neprodleně 

projedná své konkrétní obavy se svým přímým nadřízeným. Nadřízený je povinen 

zajistit, aby všechna oznámení požívala stejných záruk, jaké jsou stanoveny tímto 

pokynem. 

Oznámení kontaktnímu místu 

Jestliže to není možné nebo jestliže jednání s nadřízeným nepřinese uspokojivé řešení, 

má oznamovatel možnost oznámit takovéto jednání bez obav z postihu na kterékoliv 

kontaktní místo určené pro tyto účely - viz dokument Seznam kontaktních míst. 

Podezření na podvod, přestupek nebo jiné škodlivé jednání lze hlásit s využitím všech 

práv ochrany oznamovatele prostřednictvím všech komunikačních kanálů (dopisem, e-

mailem, telefonem, osobním pohovorem atd.). Aby bylo možné provést důkladné 

prošetření nahlášeného podezření, je potřeba, aby oznámení obsahovalo zejména 

následující informace: 

• popis případu se všemi známými podstatnými skutečnostmi (co se stalo, 

kde, jaké konkrétní jednání zavdalo příčinu pro oznámené podezření, kdo je 

do případu zapojen atd.); 

• zda jsou do případu zapojeny další osoby nebo zda existují svědci; 

• zda se takový případ již stal nebo zda se může stát v budoucnu; 

• zda má oznamovatel jakékoli podklady na podporu svého podezření; 

• odhadovanou částku (škodu), o kterou se jedná; 

• označení útvaru, kde k danému případu došlo; 

• zda oznamovatel danou záležitost projednal s jinými osobami, pokud ano, s 

kým; 

• údaj, jak se oznamovatel dozvěděl o daném incidentu nebo situaci; 

• jméno a příjmení oznamovatele včetně kontaktních údajů; 
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Kontaktní místa pro oznamování 

Kompletní přehled kontaktních míst pro oznamování je uveden v dokumentu Seznam 

kontaktních míst. 

Povinnosti kontaktních míst 

Osoba, která je kontaktním místem a na kterou se obrátí oznamovatel se svým 

oznámením,  je povinna předat toto oznámení útvaru Vnitřního auditu k vlastnímu 

šetření a zachovat mlčenlivost o tomto oznámení a identitě oznamovatele. 

Vlastní vyšetřování 

Vlastní vyšetřování podle stanovených pravidel provádí útvar Vnitřního auditu, který se 

může obracet na oznamovatele za účelem získávání doplňujících informací k šetřenému 

případu. Během vyšetřování je povinen útvar Vnitřního auditu za všech okolností 

respektovat práva oznamovatelů upravená v tomto pokynu, zejména uchovat v tajnosti 

identitu oznamovatele (44). 

 

Příloha č. 8 

 

Standardy na ochranu oznamovatelů v KBC GROUP 

1. Základní zásady 

Skupina KBC očekává, že její zaměstnanci budou dodržovat podmínky pracovní 

smlouvy a že budou pracovat loajálně a v dobré víře. Tato obecná povinnost řádné péče 

rovněž zahrnuje základní morální povinnost oznámit každé odůvodněné podezření, že 

jiný zaměstnanec mohl spáchat podvod nebo závažný přestupek. Z tohoto důvodu chce 

skupina KBC vytvořit a rozvíjet firemní kulturu vyznačující se čestností a otevřeností, 

ve které mají všichni zaměstnanci (oznamovatelé) možnost oznámit potenciální podvod 

nebo jiný závažný přestupek v nejranějším možném stádiu bez obav z postihu a kdy si 

mohou být jisti, spravedlivým zacházením s jejich podněty a jejich řádným prošetřením. 

V tomto smyslu skupina KBC formálně stanovuje následující základní zásady: 
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• Zaměstnanci, kteří mají odůvodněné podezření, že došlo nebo by mohlo dojít 

k podvodu nebo závažnému přestupku, musí mít možnost oznámit v souladu 

s těmito standardy své obavy. 

• Všechna oznámená podezření na podvod nebo závažný přestupek musí být 

posuzována objektivně a naprosto důvěrně.  

• Všechna oznámená podezření na podvod nebo závažný přestupek musí 

důkladně, spravedlivě a objektivně prošetřit speciálně vyškolený personál, a to 

v přiměřené lhůtě.  

• Osoby oznamující podezření na podvod nebo závažný přestupek nesmí utrpět 

žádnou újmu ani postih z důvodu oznámení, jež bylo učiněno v dobré víře.  

• Musí být chráněna a respektována práva osob, jichž se oznámené podezření 

týká. V každém případě jsou preferována oznámení identifikovaných osob 

(jejichž identita však bude uchována v tajnosti), zatímco anonymní zprávy 

nejsou žádoucí. 

Zaměstnanci nesmějí zneužívat postup oznamování a úmyslně tak poškozovat ostatní. 

Pokud následné vyšetřování odhalí, že obvinění bylo prokazatelně učiněno se 

zlovolným či pomlouvačným úmyslem, mohou být uplatněny odpovídající sankce 

(včetně důvodné výpovědi, pokud to bude v souladu s pracovněprávními předpisy a 

platnými zákony). Pokud právní předpisy nestanoví jinak, musí zaměstnanci vždy 

dodržovat postup stanovený v těchto standardech. 

2. Účel a rozsah 

Tyto standardy se vztahují na všechny druhy podvodů a závažných přestupků týkajících 

se hrubého porušení nebo hrubého nedodržení interních předpisů (např. pracovních 

předpisů, etického kodexu zaměstnanců skupiny KBC, etického kodexu pro používání 

komunikačních prostředků a vnitropodnikových pokynů), jakož i obecně platných 

předpisů (právních předpisů, účetních zásad, vyhlášek nebo pravidel o ochraně trhu, 

zneužívání informací v obchodním styku, porušení bankovního tajemství nebo 

mlčenlivosti v souvislosti s pojištěním, praní špinavých peněz, krádeže, podvodu, 

korupce, podplácení atd.). Platnost těchto standardů se vztahuje na všechny závažné 

přestupky, a to jak obecného, tak i provozního či finančního charakteru, včetně 

případných hrubých nedostatků ve finančním výkaznictví a dalších záležitostí. 
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Dodržování těchto standardů je povinné na celém světě. Standardy vstupují v platnost 

s okamžitým účinkem pro všechny společnosti a subjekty v rámci skupiny KBC. Tyto 

standardy budou začleněny do obecného etického kodexu zaměstnanců skupiny KBC. 

3. Oznamování: „několik kontaktních míst“ 

Skupina KBC doporučuje, aby každý zaměstnanec nejprve projednal své konkrétní 

obavy se svým přímým nadřízeným předtím, než využije možnosti stanovené v těchto 

standardech. Všichni vedoucí pracovníci musí zajistit, aby všechny oznámené obavy 

požívaly stejných záruk, jaké jsou stanoveny v těchto standardech. Jestliže to není 

možné nebo jestliže jednání s vedoucím pracovníkem nepřinese uspokojivé řešení, musí 

být k dispozici několik kontaktních míst, aby mohl oznamovatel nahlásit své obavy. 

Tato kontaktní místa musí zahrnovat minimálně následující útvary, případně 

pracovníky, a to jak na lokální úrovni, tak i na úrovni skupiny KBC: 

° útvar Compliance; 

° oddělení interního auditu (internal audit) včetně inspekční jednotky (inspection 

unit); 

° oddělení řízení hodnot a rizik (value and risk management); 

° výkonný ředitel (CEO) příslušného subjektu; 

° výkonný ředitel (CEO) mateřské společnosti; 

° předseda výboru auditu (audit committee); 

° předseda představenstva. 

Podezření na podvod nebo přestupek lze hlásit s využitím všech komunikačních kanálů 

(dopisem, e-mailem, telefonem, osobním pohovorem atd.). Pro účely důkladného 

vyšetření, s cílem ochrany všech zúčastněných a také za účelem zamezení anonymních 

udání, je v každém případě dávána přednost důvěrnému nahlášení konkrétními 

jednotlivci. Jestliže to okolnosti vyžadují, může být podezření oznámeno anonymně, ale 

tento způsob nelze v žádném případě doporučit. Každé anonymní hlášení bude 

vzhledem k jeho specifickému charakteru posuzováno velmi kriticky. 

4. Záruka důvěrnosti a objektivity 

Management je povinen zajistit, aby byly všechny nahlášené obavy posuzovány 

spravedlivě, objektivně a přísně důvěrně a aby byly v přiměřené lhůtě důkladně a 
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spravedlivě prošetřeny speciálně vyškoleným personálem.  Vůči osobám odpovědným 

za podvod nebo přestupek budou uplatněny příslušné sankce v závislosti na závažnosti 

skutku, jak je stanoveno v pracovních předpisech. 

5. Vyšetřování: „jedno místo vyšetřování“ 

Musí být pověřen jeden odbor nebo jeden pracovník, který bude představovat jedno 

místo vyšetřování“. V zásadě to bude oddělení interního auditu/inspekce.  Pracovníci, 

kteří přijmou hlášení o podezření, musí neprodleně podat podrobnou zprávu o podezření 

příslušnému oddělení nebo osobě, která má na starosti vyšetřování. 

Toto oddělení nebo pracovník nese odpovědnost mimo jiné za:  

• neprodlené provedení konkrétního vyšetření nebo jeho zajištění, aby mohlo být 

co nejrychleji stanoveno, zda je oznámené podezření dostatečně odůvodněné;  

• nahlášení managementu (výkonnému výboru, představenstvu, výboru auditu,); 

• průběžné informování nebo zajištění informování osoby, která podezření 

oznámila, o průběhu vyšetřování, pokud to nepoškodí tuto osobu nebo nenaruší 

vyšetřování; 

• zajištění zachování identity osoby, která podezření oznámila, v tajnosti (zdroj 

nesmí být vyzrazen), pokud tato osoba nedala výslovný souhlas s odhalením své 

identity nebo pokud to nevyžaduje zákon (např. v případě soudního nařízení); 

• nahlášení skutečnosti oficiálním orgánům. V případě potřeby může být podáno 

oznámení příslušným státním úřadům; 

• ochranu práv osoby, jíž se nahlášené podezření týká. 

 

Vyšetřovatelé jsou povinni dodržovat přísná etická pravidla, zejména s ohledem na 

zachovávání mlčenlivosti a potřebné nestrannosti. Každý zaměstnanec je povinen 

spolupracovat v dobré víře s těmito vyšetřovateli. V případě potřeby (např. existuje-li 

možnost střetu zájmů nebo pochybnosti o nezávislosti interního či lokálního 

vyšetřovatele) lze vyšetřováním pověřit externí subjekt. Anonymní hlášení je třeba 

předat internímu auditorovi v ústředí, který rozhodne, zda může vyšetřování vést lokální 

interní audit/inspekce nebo zda bude (ve výjimečných případech) vyšetřování vedeno 

oddělením interního auditu / inspekce v ústředí, případně externími vyšetřovateli. 
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Hlavním účelem předávání hlášení je zabránit případům, kdy je odůvodněné oznámení 

na lokální úrovni odloženo. 

6. Ochrana oznamovatele 

V souladu s těmito standardy skupina KBC zaručuje, že oznamovatelům, kteří v dobré 

víře nahlásí podezření na podvod nebo závažný přestupek, nevzniknou z oznámení 

žádné nežádoucí či negativní důsledky jakéhokoli druhu.  Pokud by se tak stalo, mohou 

se oznamovatelé obrátit na pracovníka, jemuž své podezření oznámili, nebo, chtějí-li 

předat celou záležitost na vyšší úroveň, přímo na prezidenta nebo předsedu výkonného 

výboru, výboru auditu či představenstva. Je naprosto samozřejmé, že jakýkoli příkaz 

zakazující zaměstnanci oznámit své podezření v souladu s těmito standardy je zcela 

nepřípustný. Postihy za oznámené podezření budou považovány za závažné porušení 

těchto standardů. Jestliže se to stane, budou učiněna příslušná opatření na ochranu 

postavení oznamovatele. Zaměstnanec, jehož oznámení podezření nebylo učiněno 

v dobré víře, nebude mít nárok na ochranu podle těchto standardů. 

7. Ochrana osoby, jíž se podezření týká 

Skupina KBC zaručuje, že osoba, jíž se oznámené podezření týká, bude chráněna v tom 

smyslu, že bude usilováno o zachování vyváženosti mezi zájmy a právy všech 

zúčastněných stran včetně práva skupiny KBC vyšetřovat fakta. Osoba, jíž se oznámené 

podezření týká, má nárok na poskytnutí informací (jméno dotčeného subjektu, z čeho je 

obviněna, kdo jsou příjemci této informace) a dále nárok na přístup k údajům a na 

opravu a odstranění údajů, jež jsou neúplné či nesprávné. Výkon těchto práv může být 

odložen, aby nedošlo k narušení vyšetřování, případně omezen, aby byla chráněna práva 

ostatních zúčastněných osob. Rozhodnutí, zda mají být tato práva omezena, bude 

učiněno individuálně případ od případu. V každém případě musí být zachovávána 

mlčenlivost a v dobré víře musí být chráněna anonymita oznamovatele. 

8. Konkrétní postup při oznamování podezření na podvod a přestupek 

Aby bylo možné provést důkladné vyšetřování, musí oznamovatelé uvést ve svém 

hlášení pokud možno následující informace: 

° identitu a kontaktní údaje o sobě; 

° popis případu se všemi známými podstatnými skutečnostmi (co se stalo, kde, jaké 
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konkrétní jednání zavdalo příčinu pro oznámené podezření, kdo je do případu 

zapojen atd.); 

° údaj, proč je záležitost oznamována; 

° údaj, zda se takováto záležitost již stala nebo zda se může stát v budoucnu; 

° údaj, jak se oznamovatel dozvěděl o daném incidentu nebo situaci; 

° zda jsou do případu zapojeny další osoby nebo zda existují svědci; 

° zda má oznamovatel nějaké podklady; 

° zda oznamovatel danou záležitost projednal s jinými osobami, pokud ano, s kým; 

° odhadovanou částku, o kterou se jedná; 

° název subjektu, kde k dané záležitosti došlo. 

Výše uvedené neznamená, že by nebylo možné oznámit podezření na podvod či 

závažný přestupek i bez detailních znalostí konkrétních skutečností. 

9. Změny a dodatky 

Zásady stanovené v těchto standardech představují minimální požadavky platné pro 

všechny subjekty v rámci skupiny KBC. Pokud tyto standardy neodpovídají lokálním 

právním předpisům nebo nařízením, platí příslušné předpisy a nařízení. Změny a 

dodatky k těmto standardům podléhají předchozímu schválení ze strany Výboru pro 

operační rizika (Operational Risk Committee) skupiny KBC. 

10. Komunikace – implementace 

Pokyny pro praktickou implementaci standardu (adresy, telefonní čísla atd.) budou pro 

jednotlivé společnosti stanoveny v samostatném dokumentu, jež bude přiložen k těmto 

standardům a jež musí být zařazen do sdělení vydávaných jednotlivými subjekty. 

Výkonný výbor dceřiných společností a členů skupiny KBC musí za účelem rozšíření 

těchto standardů zorganizovat informační kampaň. Standardy musí být zveřejněny na 

vnitropodnikové úrovni (např. na intranetu) a zařazeny do programu školení. Standardy 

platí pro všechny zaměstnance společnosti s pracovní smlouvou, jakož i pro všechny 

zástupce a externí spolupracovníky společnosti. Tyto standardy budou zveřejněny 

rovněž na internetových stránkách skupiny KBC a na lokálních internetových stránkách 

jednotlivých subjektů. Za zavedení a implementaci těchto standardů a za vytvoření 
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spolehlivého, jednoduchého a transparentního postupu, který zaručí jejich plnění, nese 

odpovědnost útvar Compliance. 

11. Monitorování a hlášení 

Výsledky vyšetřování budou hlášeny v souladu se standardními postupy hlášení při 

vyšetřování podvodů a přestupků (vedení útvaru, oddělení lidských zdrojů, právní 

oddělení atd.). Za monitorování fungování těchto standardů ve všech subjektech v rámci 

skupiny KBC nese odpovědnost divize Group Compliance. V tomto smyslu budou 

pracovníci v jednotlivých společnostech a členech skupiny KBC hlásit stav 

implementace a fungování standardů na ochranu oznamovatelů ve své výroční zprávě 

předkládané divizi Group Compliance. Divize Group Compliance bude předkládat 

výroční zprávu o stavu implementace těchto standardů výkonnému výboru a 

auditorskému výboru Skupiny KBC (46). 

 

 

Příloha č.9 

 

Názorné schéma postupu při oznamování škodlivého jednání a předání 

na útvar vyšetřování 
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Oznamovatel,  
který má podezření na podvod nebo jiné škodlivé jednání 

Rudi Ceyssens  
 Vnitřní Audit KBC 

Group 

(tel: 0032 2 429 84 60, 
rudi.ceyssens@kbc.be) 

Názorné schéma postupu při oznamování škodlivého 
jednání a předání na útvar vyšetřování. 

Jiří Kovář  
Vnitřní Audit ČSOB 

(tel: 22411 4050, jikovar@csob.cz) 

Kontaktní osoba 
� Získá potřebné informace od oznamovatele 
� Nic sama neřeší 
� Zachová diskrétnost 
� Předá hlášení k vyšetřování 

 
Seznam kontaktních osob 

Možnosti předání: 
 
�  Telefonem 
�  Dopisem 
�  E-mailem 
�  Osobně 
 

možnost využít 
Formulář 

 
Předání 
všech 

hlášení 
 

Anonymní 
hlášení 

 

Přímý nadřízený 
 

� Zajistí potřebné informace 
� Řeší oznámení v rámci svých 

možností 
� Zachová diskrétnost 

 
Preferovaný 

postup 
 

Pokud nelze 
použít 

preferovaný 
postup 

 
Nemůže 
sám řešit 
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Příloha č.10  

 

Formulář – Oznámení škodlivého jednání 

 

FORMULÁ Ř - OZNÁMENÍ ŠKODLIVÉHO JEDNÁNÍ 

 

Vážený oznamovateli, škodlivé jednání můžete kontaktním osobám oznámit jakýmkoliv 

způsobem. Jednou z možností je i tento dotazník. Jeho vyplněním pomůžete důkladně 

prověřit Vaše podezření. Děkujeme. 

 

Údaje o oznamovateli 

Jméno a příjmení: Kontaktní údaje (telefon,e-mail): 

 

 

 

 

 

Údaje o případu 

Popis případu (můžete uvést co se stalo a  kde, co je příčinou oznámení, apod.) 
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Jména osob zapojených do případu: Jména svědků: 

 

 

 

 

 

Výše odhadované škody: Název nebo číslo útvaru, kde k případu 

došlo: 

 

 

 

 

Skutečnosti, které mohou podložit podezření  (existující dokumenty, podklady) 

 

 

 

 

 

Byl již případ projednáván s jinými osobami? (pokud ANO, můžete uvést jména 

osob) 
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Příloha č.11 

 

Dotazník – Hlášení škodlivého jednání 

Prosíme o vyplnění dotazníku, který se týká povědomí zaměstnanců ČSOB o tom, jak 

se mají zachovat při podezření na škodlivé jednání na pracovišti. ČSOB chce vytvořit a 

rozvíjet firemní kulturu vyznačující se čestností a otevřeností, ve které mají všichni 

zaměstnanci možnost oznámit potenciální podvod, závažný přestupek nebo jiné 

škodlivé jednání v nejranějším možném stádiu bez obav z postihu, a kdy si mohou být 

jisti spravedlivým zacházením s jejich podněty a jejich řádným prošetřením. 

Dotazník je anonymní a pomůže nám při rozhodování, jaké kroky má ČSOB udělat, aby 

zaměstnanci dokázali správně určit, jak se při podezření, že jejich kolega nebo klient 

páchá škodlivou činnost zachovat. 

 

1.Poskytuje dle Vašeho názoru ČSOB svým zaměstnancům dostatečnou možnost 

nahlásit podezření na škodlivé jednání? 

a)Ano  

b)Ne 

c)Nevím 

 

2.Vytvořila ČSOB dostatečně jasná pravidla jak oznámit takovéto škodlivé 

jednání?  

a)Ano  

b)Ne 

c)Nevím 

 

3.Existuje v ČSOB nějaký vnit řní předpis popisující tato pravidla? (otázka 

otevřená pro ty, kdo odpověděli 2A) 

a)Ano 

b)Ne 

c)Nevím 
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4.Věděl(a) jste, že pokud podezření na škodlivou událost v dobré víře nahlásíte, 

garantuje Vám zaměstnavatel ochranu Vaší identity? 

a)Ano 

b)Ne 

 

5.Měl(a) jste někdy podezření na „škodlivé jednání“? 

a)Ano 

b)Ne 

 

6.Pokud ano, jak jste zareagoval(a)? (otázka přístupná pro ty, kdo odpověděli 5A) 

a)Nijak, nic jsem nehlásil(a) 

b)Snažil(a) jsem se situaci sám (sama) s dotyčnou osobou vyřešit 

c)Vše jsem nahlásil(a) svému nadřízenému 

d)Obrátil(a) jsem se na policii, státní zastupitelství, regulátora nebo finančního arbitra 

e)Nahlásil(a) jsem vše na útvar Compliance popř. na útvar Interního auditu 

f)Nahlásil(a) jsem podezření jinak 

 

7.Proč jste svoje podezření nenahlásil(a)? (otázka přístupná pro ty, kdo odpověděli 

6A a 6B, možno zatrhnout všechny odpovědi) 

a)Bál(a) jsem se odhalení svojí identity 

b)Nechtěl(a) jsem se do ničeho míchat 

c)Nemám důvěru ve svého nadřízeného 

d)Nevěděl(a) jsem, komu mám svoje podezření nahlásit 

e)Podezřelý byl(a) můj kamarád(ka) 

f)Mám špatné zkušenosti, v minulosti se mi nelíbil postup šetření 

g)Mám špatné zkušenosti, v minulosti byla odhalena moje identita 

 

8.Byl(a) jste spokojený(á) s výsledkem řešení Vašeho oznámení? (otázka přístupná 

pro ty, kdo odpověděli 6C, 6D, 6E a 6F) 

a)Ano, byl(a) jsem spokojen(a), uveďte důvod…………………….. 

b)Ano, reakce byly velmi rychlé 

c)Ano, situace byla vyřešena 
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d)Ne, nic se nezměnilo, situace nebyla vyřešena 

e)Ne, nadřízený situaci ignoroval 

f)Ne, interní audit nic nezjistil 

g)Ne, situace se obrátila proti mě 

h)Ne, nebyl(a) jsem spokojen(a), uveďte důvod……………………….. 

 

9.Kdybyste měl(a) podezření na škodlivé jednání, jak byste zareagoval(a)? 

a)Nevím 

b)Nijak, nechal(a) bych situaci osudu, nechci se do ničeho míchat 

c)Nahlásil(a) bych škodlivé jednání 

d)Snažil(a) bych se situaci sám (sama) vyřešit s dotyčnou osobou 

e)Obrátil(a) bych se na policii, státní zastupitelství, regulátora nebo finančního arbitra 

f)Projednal(a) bych to s ostatními kolegy 

g)Nahlásil(a) bych vše na útvar Compliance popř. na útvar Interního auditu 

 

10.Víte, na koho se máte při podezření na škodlivé jednání obrátit?  

a)Nevím 

b)Vždy pouze na svého nadřízeného 

c)Nejdříve na svého nadřízeného a pokud to není možné, mám možnost vybrat si 

kohokoliv ze seznamu kontaktních osob, komu důvěřuji. 

d)Na útvar Compliance nebo útvar Interního auditu 

e)Na vedení banky 

f)Na policii, státní zastupitelství, regulátora nebo finančního arbitra 

g)Na kolegu, který se škodlivého jednání dopouští 

 

 

11.Myslíte se, že je v současné době dostatečně zajištěno, že pokud podezření na 

škodlivé jednání nahlásíte, nebudou proti Vám vznesena žádná protiopatření? 

a)Ano, je to dostatečně ošetřeno 

b)Ne, není to dostatečně zajištěno 

c)Nevím, nedokážu posoudit 
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12.Co si myslíte, že by měla banka udělat, aby byli zaměstnanci více ochotni 

podezření na škodlivé jednání svých kolegů hlásit? (otázka otevřená pro ty, kdo 

odpověděli 11B, 11C, možno zatrhnout všechny odpovědi) 

a)Zajistit úplnou anonymitu 

b)Zřídit telefonní linku, kam by mohl každý svoje podezření nahlásit 

c)Zřídit e-mailovou schránku, kam by mohl každý svoje podezření nahlásit 

d)Upravit postup tak, aby se podezření hlásilo přímo kontaktním osobám 

e)Co jiného by měla banka podle Vás udělat?...................... 

 

13.Máte důvěru v to, že když nahlásíte svoje podezření, garantuje vám 

zaměstnavatel uchování Vaší identity v tajnosti? 

a)Ano  

b)Ne 

 

14.Na jaké pracovní pozici pracujete? 

a)Pracovník distribuční sítě  

b)Manažer distribuční sítě (manažer týmu,ředitel pobočky, regionální ředitel) 

c)Pracovník ústředí 

d)Manažer ústředí 

 

Děkujeme Vám za vyplnění dotazníku. ČSOB vydala v roce 2007 formou pokynu 

představenstva Politiku ČSOB Oznamování škodlivého jednání (WHISTLE 

BLOWING). Tento pokyn vychází ze standardu platného v rámci skupiny KBC 

(Standardy na ochranu oznamovatelů v KBC Group) a upravuje pravidla pro 

oznamování podezření na spáchání jakéhokoliv škodlivého jednání a pravidla pro 

ochranu osob, které takové oznámení učiní.  

 


