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Abstrakt 

 

Diplomová práce je ve své první části zaměřena na teoretická východiska. Zabývá se 

pojmy jako jsou např. etika, morálka, společenská odpovědnost firem a etické kodexy. 

V další části se věnuje konkrétní společnosti, analýze stávajícího stavu, jež proběhla na 

základě dotazníkového šetření. Navrhuje možná opatření a předkládá podniku konkrétní 

znění etického kodexu. 

 

 

Abstract 

 

The thesis is in its first part focused on the theoretical background. It deals with 

concepts such as ethics, morality, social responsibility and ethical codes. The next 

section is devoted to a particular company, analyzing the current situation, which was 

based on a questionnaire survey. It proposes possible actions by the company and the 

specific text of the Code of Ethics. 
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ÚVOD 

Pojem etika se v dnešní době objevuje ve všech oblastech našeho života. Často se 

skloňuje i v ekonomické sféře, kdy je nejčastěji používán v souvislosti s podnikatelskou 

etikou. Společnosti by se při své činnosti měly zaměřit nejen na efektivní produkci a 

tvorbu hodnot pro své vlastníky, ale i na svůj přístup k jednotlivým účastníkům, jichž se 

činnost podniků týká – od zaměstnanců, přes obchodní partnery a vlastníky, až po 

celospolečenskou odpovědnost. 

 

V České republice bohužel sledujeme jen pozvolný trend ve vnímání podnikatelské 

etiky. Proto je třeba, aby se na ni podniky co nejvíce zaměřily a přispěly tak ke 

zkvalitnění podnikatelského prostředí u nás. Každá společnost je účastna podnikatelské 

kultury, pomáhá ji utvářet, těží z jejích kladných stránek a naopak je dotčena vším 

negativním, co se v podnikatelském prostředí vyskytuje. Pomoci tomu může i to, že 

mnoho českých podniků spolupracuje se zahraničními společnostmi, od kterých se 

v této oblasti máme co učit. Dodržování etických zásad a norem při své činnosti zatím 

mnoho českých společností vnímá spíš jako handicap, který je limituje. Je třeba, aby si 

vlastníci a manažeři ve společnostech uvědomili, že implementace podnikatelské etiky 

do způsobu řízení společností je naopak výhodou. Napomáhá k navázání lepších vztahů 

se všemi stakeholdery, prezentuje společnost jako instituci, pro kterou není jediným 

cílem tvorba zisku za každou cenu, ale jako moderní podnik, který chce hodnot 

dosahovat čestně a v souladu s obecně platnými morálními a etickými hodnotami. 

 

Na této obtížné cestě může společnosti pomoci i zavedení a především dodržování 

jednoho z neúčinnějších nástrojů etického řízení – etického kodexu. 
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1 CÍL PRÁCE 

Cílem diplomové práce je návrh znění etického kodexu pro společnost ABC, a.s. Na 

základě požadavku společnosti jsem změnila její název. K efektivnímu uplatňování 

zásad podnikatelské etiky při řízení činnosti v podniku je třeba mezi zaměstnance 

rozšířit povědomí o samotném významu tohoto čím dál častěji skloňovaného pojmu. 

Jako výchozí dokument by společnosti mohla posloužit tato práce. Byla zpracována na 

základě důkladného šetření v podniku, jehož výstupem jsou doporučení a návrh 

etického kodexu.  

 

Úvodní část práce se zabývá základními pojmy souvisejícími s etikou, stručně 

představuje problematiku podnikatelské etiky i s ekonomickými důvody jejího 

uplatňování a teorii etických kodexů.  

 

Následuje kapitola uvádějící informace o podniku. Další část práce je věnována analýze 

etického a sociálního prostředí ve společnosti i s uvedením metod, jež k němu byly 

použity. Návrh etického kodexu i doporučení pro společnost byly zpracovány na 

základě dotazníkového šetření jako hlavní metody analýzy prostředí v podniku.  

 

Na základě výsledků všech šetření je vypracován návrh znění etického kodexu a jsou 

formulována doporučení pro společnost. Cílem těchto doporučení je zlepšení vztahů v 

podniku a příprava prostředí vhodného pro uplatňování principů podnikatelské etiky.  
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA 

2.1 Morálka 

Morálkou rozumíme společenskou instituci skládající se z množiny standardů 

uznávaných členy dané kultury. Díky tomuto chápání považujeme morálku za způsoby 

či praktiky, které definují dobré a špatné. Mezi generacemi dané kultury jsou předávány 

tyto praktiky společně s jinými druhy zvyklostí, pravidel a způsobů. Morálka má potom 

objektivní status jako soubor principů pro individuální chování. Morálku tedy 

nepovažujeme za čistě osobní záležitost.1 

Jinak řečeno můžeme morálku chápat jako souhrn pravidel, požadavků, norem a 

principů, jimiž člověk reguluje chování nejen k sobě samému, ale také k jiným lidem, 

skupinám, celé společnosti i přírodě. Plní tedy roli regulátora chování lidí ve všech 

sférách společenského života. 

 

Rozlišujeme morální normy, principy a morální ideál. 

Morální normy jsou základním prvkem morálky. Mají podobu konkrétních požadavků 

na lidské chování, které si člověk osvojuje přes tradice, zvyky a mravy. To je ještě 

umocněno vlivem výchovy a veřejného mínění. Tyto normy vyjadřují potřebu lidské 

společnosti uvést do společného souladu konání lidí. Pouze sladěné chování společnosti 

vede k jejímu zachování. Mají závaznou platnost pro každého člena dané společnosti. 

 

Morální principy mají podobu všeobecnějších morálních zásad, vyjadřujících podstatu 

morálních požadavků komunity nebo celé společnosti. Na rozdíl od morálních norem, 

které přesně říkají, co se smí a nesmí, určují celkový směr morální činnosti jednotlivce, 

jeho chování a skutků. Můžeme se pod nimi představit např. čestnost nebo 

zodpovědnost. 

 

                                                 
1  BOHATÁ, M. Základy hospodářské etiky. 1997. s. 6 
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Morální ideál je nejvšeobecnějším požadavkem na chování jednotlivce i celé skupiny 

(společnosti). Může jím být významná žijící, historická nebo mýtická postava. 

Vzhledem k tomu se setkáváme s častým rozporem mezi morálními ideály různých 

kultur.2 

 

Etická teorie a morální filozofie se snaží vyjasnit podstatu a upřesnit argumenty 

v oblasti morálky, která nepostihuje různé aspekty morální reflexe povahy a 

ospravedlnění správného konání. Spousta lidí se nespokojuje pouze s tím, že je třeba 

uznávat existující morálku. Ptá se, zda jsou hodnoty uznávané danou společností 

skutečně správné, zda je to zakázané opravdu špatné. Morálka nám říká, co by měl 

jednotlivec dělat, aby jednal podle společenských norem chování.3 

2.1.1 Morálka a právo 

Vztah mezi morálkou a právem ukazuje hranice mezi formální a neformální regulací ve 

společnosti. Východiskem tohoto vzájemného vztahu je zvyk, mrav, který je 

z historického hlediska klíčem k morálce i právní teorii. S objasněním rozdílu mezi 

sbíhajícími se zvyky v jednání a společenskými pravidly (vč. právních) souvisí 

pochopení specifického charakteru morálky a práva. Co se týče práva, je pro něj 

důležitý proces společenského, resp. kulturního uznání zvyku nebo hodnoty, kdy je 

tento proces spojen s pojetím reaktivní úlohou práva a proaktivní úlohou etiky, resp. 

morálky. Právo používá donucovací prostředky. Je tedy spojeno s obecnou autoritou, 

jež disponuje určitými mocenskými prostředky. Můžeme tedy předpokládat, že mezi 

subjekty postižitelnými nařízeními práva existuje všeobecné přesvědčení o vykonání 

hrozby v případě neuposlechnutí. Přičemž se nejedná o krátkodobé donucení, ale trvalé, 

dokud nebude odvoláno či zrušeno. 

Říká se, že právo je minimum morálky. Lze tedy říci, že morálka právo inspiruje. Na 

jedné straně není možné právo svévolně přepisovat nebo srovnávat s užitkem, na druhé 

straně musí mít určitou dynamiku. Vztah práva a morálky je vnímán jako zrcadlení 

mravních zákonitostí v právu.4 

                                                 
2  REMIŠOVÁ, A. Etika a ekonomika. 2011. s. 23 - 27 
3  BOHATÁ, M. Základy hospodářské etiky. 1997. s. 6 
4 PUTNOVÁ A., SEKNIČKA P. Etické řízení ve firmě. 2007. s 38 
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2.2 Etika 

Hodnotit vzájemný vztah mezi etikou a ekonomií je nelehký úkol. Filozofové se jím 

zabývají už od dob Aristotela. Etika i ekonomie vycházejí z otázky „Jak by měl člověk 

žít?“. Je otázkou, zda mohou být v současnosti lidé, jimiž se ekonomická teorie zabývá, 

opravdu tak nedotčeni touto otázkou, že by se spokojili jen s ryze pragmatickým 

přístupem, jež jim je moderní ekonomií připisován. Musíme brát v potaz také fakt, že 

moderní ekonomie je díky svému historickému vývoji považována za odnož etiky a 

samotný předmět ekonomie byl dlouhou dobu chápán jako jedna z větví etiky.5 

Etiku chápeme jako obecný výraz, jež se vztahuje nejen k morálním postojům, ale i 

k etickým teoriím. Filozofická teorie zahrnující filozofickou reflexi společenské teorie 

pak zahrnuje pojmy etická teorie a morální filozofie. Morálka a etika spolu tedy 

vzájemně souvisí. 

Každé dítě se učí obecná morální pravidla. Prvním krokem je naučit se odlišovat 

morální pravidla od pravidel vlastního zájmu nebo obezřetnosti. Tato pravidla však 

může být při hospodářské činnosti těžké oddělovat, jelikož mohou jít ruku v ruce. 

Mnohdy je v zájmu podniku jednat morálně, ale mohou nastat situace, kdy obezřetnost 

vyžaduje jiné rozhodnutí než morálka. 

Hospodářská etika bývá mnohdy spojována s dodržováním zákonů a právních norem. 

Morálka i zákon mají společný zájem o záležitosti základního společenského významu a 

mnohdy mají společné principy – je tedy možno říci, že vztah mezi hospodářskou 

etikou a zákonem je komplexní a vzájemně stimulující. Zákon je ve své podstatě 

veřejnou institucí, která transformuje morálku do explicitních postupů, určuje tresty za 

jejich nedodržení. Je třeba dbát na to, že i když existuje průnik mezi morálkou a 

zákonem, zákon není zdrojem morálních hodnot a standardů. Je nutno rozlišovat mezi 

hodnocením z hlediska zákona (práva) a etiky. Legální skutek nemusí být automaticky 

morální a nelegální nemusí být nemorální. Morálka a zákon se sice překrývají, ale jsou 

odlišné. 6 

                                                 
5  SEN A. Etika a ekonomie. 2002. s 13-14 
6  BOHATÁ, M. Základy hospodářské etiky. 1997. s. 7 - 9 
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2.3 Společenská odpovědnost v podnikání 

Stále naléhavěji stojí v popředí všech podnikatelských aktivit požadavek společensky 

odpovědného chování. Stává se kritériem, které dokáže výrazně ovlivnit hodnocení 

konečného výsledku (a důsledku) podnikání. Neodpovědné chování společnosti může 

způsobit ekologickou katastrofu, poškodit zákazníka, destabilizovat trh apod. 

Odpovědnost a mravnost v ekonomické sféře má celospolečenské odůvodnění – 

ekonomicky méně nákladná je morální společnost; snižuje celospolečenské výdaje na 

donucovací aparát a potřebu dodatečných nákladů na odstranění a nápravu škod 

vzniklých neodpovědným chováním podniků. Etika v podnikatelské sféře otevírá řadu 

otázek o vztahu veřejného a soukromého sektoru, míry svobody rozhodování 

ekonomických subjektů, problém moci a politických vlivů v ekonomické sféře, vlivu 

veřejného mínění na podnikatelské aktivity apod. 

Je důležité si uvědomit, že základní podmínkou odpovědnosti je svoboda bez vnějšího 

donucení. Ta totiž zaručuje suverenitu každé osobnosti (podniku) a jedinečnost jejích 

rozhodnutí. Musíme uvažovat ale v kontextu konkrétního prostředí, jeho charakteru a 

specifik. Brát v úvahu to, že daná osobnost (podnik) stojí vždy v soustavě určitých 

společenských hodnot, zájmů, preferencí, které se na něj vztahují a ovlivňují jeho 

rozhodování o převzetí odpovědnosti. Je třeba si ale uvědomit, že s neustále se 

rozvíjející globalizací také roste tendence chápání odpovědnosti ne jako osobní 

odpovědností před určitou konkrétní instancí, ale jako odpovědnost ve vztahu ke 

společnosti, lidstvu jako celku a komplexu přírody. 

Odpovědnost v morálním kontextu se stává morálním ručením za rozhodnutí, z nich 

vyplývající činy a chování, jež přesahují rámec právního postihu vyjadřující a zaručující 

pouze požadavek legality (zákonnosti) našich činů. 

Výchozím bodem etiky odpovědnosti Maxe Webera se stala teze, že za předvídatelné 

důsledky svého jednání musíme ručit. Weber zde zdůrazňuje, že hledáme-li nějaký 

obecný normativ etického rozhodování, musíme brát v úvahu také důsledky rozhodnutí 

nebo jednání a s tím spojené převzetí odpovědnosti. Kdo musí dělat politická a 

ekonomická rozhodnutí, jež se mohou dotknout řady lidí a ekonomických subjektů, 

musí se vždy zodpovídat nejen z motivů určujících jeho myšlení, ale musí se také snažit 

odhadnout dle nejlepšího vědomí a svědomí také důsledky a dopady na všechny 
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zúčastněné.7 Součástí naší mravní volby musí být odpovědný odhad zjistitelných 

důsledků, přičemž při odhadu těchto důsledků se vždy pohybujeme v konkrétní situaci. 

Což znamená, že výchozím bodem jsou pro nás normy a hodnoty, které utváří naše 

myšlení a rozhodování v reálném čase (nemohou tedy pocházet ze samotného aktu 

odpovědnosti nebo výhradně z něj). Weber tak čelí možnému nebezpečí zúžení etiky 

odpovědnosti na hledání jen konečné úspěšnosti rozhodování a jednání. Tím by byla 

uznána normativita všemu, co slibuje nebo přináší úspěch v pragmatickém smyslu a 

nebere v potaz kupříkladu volbu prostředků k dosažení vytýčených cílů. Eticky 

kvalifikovaná odpovědnost by tak byla degradována na všeobecně známou zásadu, že 

účel světí prostředky. 

 

Působením dvou základních stránek etického myšlení, individuální a sociální etiky, 

vzniká problém odpovědnosti ve všech rozhodovacích procesech. Individuální etikou 

rozumíme osobní mravnost našeho charakteru. Omezuje naše jednání, vede 

k seberegulaci, zapříčiňuje však také skutečnost, že každý člověk prožívá stejnou situaci 

různě. Oproti tomu sociální etika je podřízena obecné prospěšnosti celku. Reguluje 

druhy aktivit ovlivňující společenský život jen na ty, jež jsou pro danou společnost 

přínosem. Vztah jednotlivce a společnosti, shoda nebo střet zájmů, jsou výchozím 

kritériem při hodnocení společenské odpovědnosti. 

 

Lawrence Kohlberg si položil jako výchozí otázku „Proč je kvalita morálních 

rozhodnutí subjektů ve stejných situacích různá?“. Ta v sobě nese i problém míry 

odpovědnosti, kterou je subjekt ochoten nést. Na základě svých výzkumů pak došel 

k závěru, že každý člověk vstupuje do rozhodovacích procesů ve své vnitřní 

jedinečnosti z různé úrovně morální vyspělosti. Vytvořil model šesti stupňů (stádií) 

morálního růstu. Ten se v podnikatelské etice používá na podporu etického rozhodování 

v rámci společností. Diference mezi stupni morálního usuzování netvoří ani tak rostoucí 

vědomí mravních norem jako více kvalitativně rozdílný způsob uvažování o etických 

problémech. Jednotlivci ve svém dospívání procházejí jednotlivými stádii vždy 

postupně a ve stejném sledu. Každé stádium vychází z předchozího a je základnou pro 

                                                 
7 ROLNÝ I., LACINA I., globalizace, etika, ekonomika. 2001. s. 47 – 52. 
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následující. Růst (zrání) probíhá u každého subjektivní rychlostí nebo se na některém ze 

stupňů zastaví. Jestliže dojde k dalšímu růstu, nelze následující stupeň (stupně) 

přeskočit, ale vývojem je třeba projít postupným absolvováním všech stádií. 

I u vývoje podniků můžeme sledovat několik vývojových stupňů morálního rozvoje. Ty 

klasifikuje Reidenbachův a Robinův model. Tito autoři rozlišili celkem pět vývojových 

stupňů podniku z etického hlediska podle proporcí jejich zájmu o zisk a podnikatelskou 

etiku. Úměrně charakteristikám jednotlivých stupňů můžeme přiřknout i míru 

společenské odpovědnosti, jež jsou podniky ochotny nést. Nejnižší stupeň znamená 

jednoznačné upřednostnění zisku na úkor jakéhokoli zájmu o etiku podnikání. Naproti 

tomu nejvyšší stupeň reprezentuje žádoucí rovnovážný stav, kdy je věnována stejná 

pozornost etickému dosažení zisku jakožto zisku samému. 

 

1. stupeň – amorální 

V této fázi se společnost řídí zásadou, že její chování je etické, jestliže nejsou odhaleny 

vlastní nečisté praktiky. Své odhalené morální prohřešky bere jako nutné náklady 

související s podnikáním. Neexistuje zde žádný cílený etický kodex nebo jiná norma, 

vše je podřízeno jen maximalizaci zisku. Tento stupeň bývá autory charakterizován jako 

podřízení principu „Získat maximum, co jen jde a prchnout“. 

 

2. stupeň – formálně právní 

Společnost se stará o to, aby byla její činnost v pořádku po formálně právní stránce. 

Pohybuje se výhradně v mezích legality, ačkoliv maximálně využívá legislativních 

nedostatků pouze ve svůj prospěch. Řídí se zásadou „Co není výslovně zakázáno, je 

povoleno.“ Jestliže se objeví nějaké problémy, na škody, jež způsobí, reaguje podnik 

vždy zpětně prostřednictvím oddělení (případně mluvčího) pro styk s veřejností. Pokud 

vůbec existuje podnikový morální kodex, je zaměřen pouze na požadavek loajality 

zaměstnanců k firmě. Výhradním určovatelem všech hodnocení a odměn zůstává 

ekonomický výsledek.8 

 

 

                                                 
8 ROLNÝ I., LACINA I., globalizace, etika, ekonomika. 2001. s. 46 - 50 
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3. stupeň – společensky odpovědný 

Na tomto stupni si již management podniku uvědomuje, že nestačí jednat pouze ve 

formálně právní rovině. Narůstá zde zájem o podnikatelskou etiku, ačkoliv spíš 

z pragmatického hlediska poznání tržní výhodnosti etického přístupu. Celá podniková 

kultura odráží odpovědnější občanský postoj, bere ohled na širší veřejnost a není 

zaměřena výhradně na své akcionáře. Narůstá vyváženost zájmu o zisk s etickou 

stránkou způsobu jeho dosažení, ačkoliv ještě postrádá charakter konkrétních 

organizačních a systémových opatření. Etika se dostává do centra úvah více u 

uvědomělých jedinců na rozhodujících pozicích než individuální osobní 

zainteresovaností každého jednotlivého zaměstnance. 

 

4. stupeň – eticky se rodící 

Zde se již etické hodnosty stávají součástí podnikové kultury. Management společnosti 

vychází z přesvědčení, že se dá „jednat správně“. Jeho nejvyššími hodnotami se stávají 

vytýčené klíčové hodnoty společnosti, jež jsou i veřejnosti ohlášeny v podnikových 

materiálech jako výchozí politika společnosti. Podnik tedy představí, za koho se 

považuje, co chce a jak se toho bude snažit dosáhnout. Zde je zjevná aktivní snaha 

managementu reagovat vstřícně na vznikající společenské problémy a veřejně se 

přihlásit ke společenské odpovědnosti. Management přihlíží k morálním dopadům 

svých ekonomických rozhodnutí. Přesto však ani na tomto stupni nejsou zapracovány 

etické principy a zásady do celé organizační struktury. Je zde absence systémových 

opatření zamezujících neetickým postupům ve vnitropodnikových vztazích. Při 

podnikatelské činnosti je sice brán zřetel na etiku, ta ale není plně rovnoprávnou 

součástí strategického plánování. 

 

5. stupeň – etický 

Pro tento stupeň je charakteristický rovnovážný zájem podniku o etické a ekonomické 

výsledky. Etická analýza ekonomické činnosti podniku je plně začleněnou součástí 

podnikatelských záměrů společnosti a jeho strategického plánu, využívá se jí na 

předvídání možných problémů a zkoumání alternativních výsledků.9 Podniková kultura 

                                                 
9 ROLNÝ I., LACINA I., globalizace, etika, ekonomika. 2001. s. 47 – 56. 
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zobrazuje systémové zavedení etických zásad a principů, kdy v souladu s etickým 

profilem společnosti probíhá celý proces přijímání, školení, odměňování i propouštění 

zaměstnanců. Tento etický profil je naprosto transparentní a zaměstnanci jsou s ním 

plně seznámeni. Důraz na etické normy, principy a zásady je nedílnou součástí všech 

materiálů a dokumentů společnosti. V jeho organizační struktuře existují články, jež se 

zabývají přímo etickými problémy a jejich předcházením. 

 

Samozřejmě není pravidlem, že všechny podniky projdou všemi stupni etického vývoje 

nebo začnou svůj vývoj u nejnižšího stupně. Podnikatelské aktivity lze začít vyvíjet na 

jakémkoli stupni. Někdy je možno vysledovat různé vývojové stupně etického vědomí u 

podniků, jejichž organizační struktura je složena z více oddělení a divizí, které pracují 

samostatně a odděleně. Etický vývoj také nemusí vždy probíhat jako nepřetržitý proces, 

ale jsou v něm možné skokové sestupy nebo vzestupy. Radikální změny, v pozitivním i 

negativním smyslu, mohou souviset s příchodem nového managementu, v důsledku 

akvizicí, fúzí apod. Dalším důležitým aspektem při hodnocení etického vývoje je ten, že 

pro tento proces neexistuje žádný časový limit a mezi jednotlivými stupni neexistují 

ostré dílčí hranice. Z tohoto důvodu není vyloučena existence jistých mezistupňů, na 

kterých je podnik obecně klasifikovaný jako formálně právní, avšak může vykazovat 

určité znaky a charakteristiky společensky odpovědné společnosti atp. 

 

U teoretiků i v ekonomické praxi nabývá od 80. let na popularitě uplatňování principů 

odpovědnosti prostřednictvím teorie participujících skupin, tzv. stakeholders. Tyto 

skupiny jsou tvořeny akcionáři, zaměstnanci, zákazníky, dodavateli, konkurenty, 

regionální správou, vládou, společností jako celkem apod. Každá skupina je svým 

osobitým způsobem zainteresovaná na podniku a ten svými aktivitami ovlivňuje míru 

uspokojení jednotlivých skupin. Každá ze skupin má na podniku svůj zájem – akcionář 

vlastnický, zaměstnanci žádají spravedlivou mzdu, zákazníci požadují odpovídající 

kvalitu zboží a služeb za své peníze, dodavatelé očekávají za svoje dodávky příznivé 

ceny, regionální správa pomoc při řešení nezaměstnanosti, stát čestný odvod daní, 

společnost jako celek odpovědné chování nedevastující životní prostředí apod.10 Tyto 

                                                 
10 ROLNÝ I., LACINA I., globalizace, etika, ekonomika. 2001. s. 47 – 54. 
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zájmové skupiny jsou nositeli ekonomické a politické moci, bez jejich podpory a 

pomoci by podnik v podstatě nemohl existovat. Z toho vyplývá, že smyslem podnikání 

se stává služba zájmům stakeholderům. Síla vlivu a moci přesto není u všech 

participujících skupin stejná. Ve vztahu ke společnosti jsou rozděleny na primární a 

sekundární. Zájmy primárních skupin bývají zohledňovány přednostně, jelikož jsou 

k podniku (a ten k nim) vázány nejúžeji. Do primárních skupin řadíme vlastníky 

(akcionáře), zaměstnance, zákazníky, dodavatele, konkurenci a věřitele. Za 

nejdůležitější skupinu považujeme zaměstnance. Vkládají do společnosti každodenní 

práci a jsou na něm existenčně nejvíce závislí, také jsou držiteli moci kolektivního 

vyjednávání (mohou být organizováni v odborech a mohou stávkovat), je od nich 

odvislá intenzita a produktivita práce. Do sekundárních participujících skupin pak 

řadíme kupříkladu místní zastupitelstva, média, profesní organizace a zájmová sdružení, 

veřejnost atp. 

 

Jednoznačné stanovisko k problému, zda se má na podnik nahlížet jako na morální 

subjekt musí být výchozím bodem pro všechny úvahy o společenské odpovědnosti 

podniků. Výrok „ano“ vyplývá ze samotné možnosti mravního hodnocení veškerých 

aktivit v podniku, nevyjímaje ekonomické. Podnik jako celek (prostřednictvím svých 

institucí) umožňuje jednotlivým subjektům uskutečňovat své záměry a cíle. Z tohoto 

důvodu je z jeho strany požadavek společensky odpovědného chování zcela legitimní a 

logický. Každá podnikatelská činnost je vždy zasazena do kontextu dané společenské 

kultury, v rámci níž existuje celá řada formalizovaných i neformalizovaných pravidel a 

společně sdílených hodnot, jejichž podstata má morální povahu. Je na ni nahlíženo 

jejich hlediskem a hodnocena prostřednictvím společenského hlediska. Čímž dostává 

podnikání mimo jiné i charakter určitého mravního závazku, ze něhož se v rámci 

kontextu dané společnosti prakticky nemohou vyvázat. Na míru zažívané odpovědnosti 

vůči celé struktuře společnosti má přímý vliv mravní vyspělost subjektů. Společenskou 

prestiž a uznání získávají podniky a jednotlivci, kteří své jednání a chování podřizují 

etickým a sociálním hodnotám.11 

 

                                                 
11  ROLNÝ I., LACINA I., globalizace, etika, ekonomika. 2001. s. 47 - 59 
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Ačkoliv na etiku jednání podnikatelských subjektů nahlížíme jako na celky, je důležité 

si uvědomit, že chování podniků řídí, určují a ovlivňují vedoucí pracovníci (manažeři) a 

vlastníci. Ti si musí uvědomit, že nelze podnik řídit a hodnotit jen na základě 

měřitelných vlastností ekonomických jevů, ale že je třeba věnovat stejnou pozornost i 

vlastnostem neměřitelným, kvalitativním. Vedoucí pracovníci by měli své zaměstnance 

vést k celoživotnímu vzdělávání, rozvíjení odbornosti, etických postojů a identity ke 

svému pracovišti. Manažeři by také měli vést intenzivněji své pracovníky 

k zodpovědnosti za výsledky jejich práce, a to především na základě toho, jaký má tato 

práce dopad na uspokojování potřeb a zájmů jejich ekonomického okolí. Vzdělaný 

pracovník pochopí, že sociální odpovědnost nespočívá jen v povinnostech 

zaměstnavatele zvyšovat péči o potřeby svých zaměstnanců, ale že i každý zaměstnanec 

musí mít stejný pocit odpovědnosti a musí svojí činností zajišťovat povinnosti a 

strategické cíle podniku. 

Úroveň podnikatelského prostředí nezávisí pouze na institucích, ale na všech lidech, 

kteří v nich pracují. Ti prostřednictvím svých výkonů, erudicí, zkušenostmi a etického 

působení vytvářejí pocit spokojenosti či nespokojenosti ve svém okolí. Je třeba, aby se 

management podniků intenzivněji zabýval stimulací všech zaměstnanců a především 

jejich ochotou nechat se motivovat. 12 

2.3.1 Vývoj podnikatelské etiky jako samostatné disciplíny 

Podnikatelská etika je vázána na kapitalistické podnikání a její rozvoj začíná na počátku 

dvacátého století. Ekonomové (nejen) západních zemí se začali po druhé světové válce 

zabývat ekonomickými aspekty zvýšené produkce a zvyšováním životního standardu 

obecně. Byla očekávána zvýšená ekonomická výkonnost, která zapříčiní i zvýšení 

kvality života. Což znamenalo pro mnohé jen zvýšení konzumace zboží a služeb. 

Současně ale docházelo k formování názorů, jež zdůrazňovaly sociální aspekty, které 

podmiňují kvalitu života. Například se jednalo o kvalitu životního prostředí, míru 

kriminality, vzdělání, diskriminaci, úlohu a práva zákazníků, spotřebitelů apod. Otázky 

odpovědnosti, dopadů průmyslové činnosti na životní prostředí, normy chování 

společností v kulturně různém prostředí a mnoho dalších otázek, týkajících se hledání 

                                                 
12  DYTRT Z. a kol., Etika v podnikatelském prostředí. 2006. s. 15-16. 
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vhodných modelů uspořádání ekonomické činnosti, se stále častěji objevovaly 

v diskuzích ekonomů, sociologů nebo filozofů. 

Samotný zrod disciplíny nazývané podnikatelská etika můžeme datovat od roku 1974. 

Od 70. let také vznikají odborná a výzkumná pracoviště při světových univerzitách, 

která se zabývají studiem podnikatelské etiky.13 

                                                 
13  PUTNOVÁ A., SEKNIČKA P. Etické řízení ve firmě. 2007. s 17 
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2.4 Ekonomické důvody naplňování podnikatelské etiky v tržní 

ekonomice 

Podniky si často kladou otázku, zda se jim vůbec uplatňování principů podnikatelské 

etiky vyplatí. Zajímá je, zda se jim to vyplatí, zda se neomezí a tím pádem neztratí svoji 

konkurenceschopnost, co jim přinesou investice do vzdělávání zaměstnanců a kultivace 

podnikového prostředí. Naplnění podnikatelské etiky zdůvodňuje Putnová, Seknička, 

2007 následujícími argumenty: 

a) Redukce transakčních nákladů – těmito náklady můžeme rozumět ty, jež souvisí 

s provozem ekonomického systému nebo tzv. „náklady související s používáním 

trhu“ (náklady na obchodní soudní spory, obecně na vymáhání plnění smluv a 

dohod, náklady na kontrolní mechanismy, ochranu majetku a osob, prověřování 

osob v zemích s vysokou mírou korupce a naopak nízkou mírou podnikatelské 

etiky). 

b) Upevnění loajality zaměstnanců – ve svobodné tržní ekonomice vyhledávají 

nejproduktivnější zaměstnanci spíš „dobrý business“ než nečestné jednání a 

podvody. Naopak častá netransparentnost rozhodování, asymetrické informace a 

časté konflikty vedou ke snížení efektivity a kvality. Příznivé sociální klima 

utužuje dobré a dlouhodobé vazby mezi zaměstnavateli a zaměstnanci a přispívá 

k důvěře zaměstnanců ke společnosti. 

c) Vytváření a posilování image podniku – loajalita zaměstnanců příznivě působí 

na reputaci mezi dalšími stakeholders. Pro pozitivní vnímání společnosti je 

důležitá transparentnost a dostatečná informovanost, jež snižuje možnost 

neetického chování. Nové technologie, zejména internet, umožňují zveřejňování 

značného množství informací o podniku. Např. konzultantská společnost Patria 

Finance, posuzující bonitu podniků, udává jako jedno z kritérií transparentnost a 

dostupnost informací. Toto kritérium tak staví na roveň výkonnosti firmy nebo 

úrovně managementu. Je zřejmé, že se jedná o dostatečný důvod pro začlenění 

chápání a přístupu k podnikatelské etice jako významného faktoru úspěchu. 

d) Posilování spokojenosti zákazníků – spokojený zákazník vracející se k podniku 

je výsledkem úspěšné podnikové strategie. Oproti tomu k nejčernějším nočním 

můrám společností patří zákaznický bojkot. V posledních letech můžeme 
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pozorovat čím dál častější případy, kdy zákazníci nechtějí nakupovat od 

podniků, které se projevily necitlivě proti svým zaměstnancům nebo životnímu 

prostředí. V České republice se doposud můžeme setkávat s cenou jako hlavním 

kritériem rozhodování o nákupu. Tento trend je však s postupem času na ústupu 

a čeští zákazníci více přemýšlejí o tom, co je pro ně důležitější – zda cena nebo 

kvalita a přístup společností k výrobě, distribuci, prodeji a následné likvidaci 

nabízených produktů. 

e) Podpora loajality investorů – pro získání investorů jsou důležitým předpokladem 

dobré reference a předvídatelné prostředí. Společnosti usilující o dlouhodobé 

investice mají silnou pozici v motivovaných zaměstnancích a spokojených 

zákaznících. 

f) Zušlechtění podnikatelského prostředí – makroekonomické faktory, jež hodnotí 

ekonomiku, jsou ovlivňovány řadou faktorů. Mezi ně spadají bezpochyby 

podnikatelské klima státu, obvyklé praktiky v obchodním styku, obvyklé 

způsoby jednání managementu a vymahatelnost obchodního práva. Nedá se však 

přesně vyčíslit, jakou měrou se tyto faktory podílejí na prosperitě daného státu. 

Je však jasné, že jejich zanedbávání nebo podceňování může vést ke značným 

ekonomickým ztrátám, které se projevují kupříkladu nedůvěrou investorů i 

občanů v ekonomickou stabilitu státu. Podniky by si měly uvědomovat, že 

pokud dodržují základy fair play, přispívají k fungování celé ekonomiky. Jsou 

nejen producenty, ale i konzumenty podnikatelské etiky a svým chováním 

přispívají ke kulturnosti či nekulturnosti prostředí, v němž samy působí.14 

2.5 Etický kodex 

Firemní etické kodexy jsou vyjádřením celkové politiky podniku, jeho vztahu 

k zákazníkům, dodavatelům, odběratelům, konkurenci a vztahu mezi společností a 

zaměstnanci, zabývají se také např. bezpečností na pracovišti apod. Často představují 

mix praktických, odborně technických a morálních vodítek. Jejich smyslem je stanovení 

pravidel, kterými by se dané subjekty měly řídit a slouží i jako návod, jak postupovat. 

Formulují obecné zásady a hodnoty, které si zainteresované subjekty berou za své. Mají 

                                                 
14  PUTNOVÁ A., SEKNIČKA P. Etické řízení ve firmě. 2007. s. 26 - 28 
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ale také svá omezení a bývají značně obecné. Jestliže jsou dobrovolné, a většinou 

bývají, vztahují se pouze na ty, jež se jim dobrovolně podřizují. Představují pro tyto 

subjekty jistou nevýhodu oproti těm, kdo stojí mimo.15 V současné době ale můžeme 

sledovat trend rozvoje a stále více podniků své etické kodexy sestavuje. 

2.5.1 Cíle etických kodexů 

Společnosti formulují etické kodexy k dosažení následujících cílů: 

• Dávají managementu a zaměstnancům návod či nástroj umožňující upevňovat 

firemní kulturu, která odráží hodnoty uznávané danou společností. Formulují 

firemní politiku v různých oblastech a ve vztahu k různým zájmovým 

(participujícím) skupinám, omezují subjektivitu a nekonzistentnost v 

rozhodování. 

• Vylepšují pověst podniku na veřejnosti a u zákazníků. 

• Chrání organizaci při obvinění z neetického jednání či porušení zákona. Ukazují 

snahu podniku jednat v souladu s platnými a dobrými mravy. 

• Zesilují loajalitu zaměstnanců, hrdost být zaměstnancem dané společnosti a tím 

usnadňují získávání vysoce kvalitních a kvalifikovaných pracovníků. 

• Přispívají k vytváření příznivého pracovního klimatu. 

• Představují důležitý předpoklad účinného vedení. Vysoký standard v jednání 

vrcholového managementu velmi pozitivně ovlivňuje ostatní zaměstnance. 

• Podporují vyjádření zájmů podniku, stanovení cílů i způsobu jejich dosažení. 

• Usnadňují jednání se zainteresovanými skupinami, dopomáhají k dobré a 

otevřené komunikaci. 

• Zabraňují nadřízeným, aby požadovali po podřízených neetické (nesprávné) 

jednání. 

• Zvyšují výkonnost společnosti a její konkurenční schopnost, zlepšují a 

zjednodušují komunikaci (nejen) s obchodními partnery. 

                                                 
15  ŠRONĚK, I. Etiketa a etika v podnikání. 1995. s. 191 - 194 
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2.5.2 Oblasti upravované kodexy 

Etické kodexy by měly upravovat podnikatelskou etiku minimálně v 7 oblastech: 

1. Etické chování podniků na celospolečenské úrovni - dodržovat základní lidská 

práva, práva menšin; uplatňování principu charity; respektování práv dalších 

podnikatelských subjektů. 

2. Vztahy vůči státu – správné vedení účetnictví; včasné a správné placení daní; 

dodržování platných zákonů. 

3. Vztahy vůči majitelům a investorům (akcionářům) - poskytovat pravdivé 

informace o hospodaření, plnit povinnosti vůči majitelům/akcionářům; chování 

akcionářů k firmě; zájmy majitelů a investorů. 

4. Vztahy k zaměstnancům - respektovat osobnostní práva zaměstnanců; 

nediskriminovat při zaměstnávání pracovníků; prostředí na pracovišti (pracovní 

podmínky, bezpečnost, atd.); spravedlivě určovat mzdy a jiné odměny; 

dodržovat právo zaměstnanců na informace; zajistit pracovníkům spoluúčast při 

rozhodování; pracovní předpisy; zodpovědnost k zaměstnancům; oblast plnění 

pracovních povinností pracovníky; způsoby uplatnění stimulace zaměstnanců; 

míra a způsob spolupráce, informovanosti, vzájemného respektování, tolerance a 

vztahů mezi zaměstnanci; vyrovnanost vztahů pracovních smluv; vzájemné 

závazky mezi zaměstnanci a manažery. 

5. Vztahy k zákazníkům - respektovat práva zákazníků; ochrana jejich zdraví; 

poskytovat pravdivé informace zákazníkům; odpovědnost za produkt (kvalita, 

bezpečnost, dodržet předpisy a normy); propagace; záruční služby; zákaz 

uplácet potencionální zákazníky; přístup k regionu, ve kterém daná společnost 

sídlí. 

6. Vztahy vůči obchodním partnerům - společné zájmy, důvěra; dodržování 

platebních a jiných závazků; plnění povinností vůči obchodním partnerům. 

7. Vztahy ke konkurenci - dodržovat pravidla poctivé soutěže; nepoškozovat dobré 

jméno konkurence; obstarávat informace o konkurenci pouze zákonnými 

cestami a prostředky.16 

                                                 
16  MINISTERSTVO FINANCÍ ČR. Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj OECD. 

[online]. 2005  
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3 CHARAKTERISTIKA SPOLE ČNOSTI 

Historie společnosti ABC, a.s. se datuje od 1. 7. 1921, kdy byla v Brně založena 

strojírenská firma jako akciová společnost České komerční banky v Praze. Společnost 

postupně rozšiřovala svoji činnost, takže zde byla v  r. 1934 zprovozněna kovárna a o 

rok později, v r. 1935, také slévárna. 

Kovárna se specializovala na zápustkové výkovky z mědi, mosazi, bronzu a hliníku a 

slévárna se orientovala na lití hliníkových slitin. Slévárna začala jako jedna z prvních na 

světě využívat československý patent lití pod tlakem, a to na strojích pražské firmy 

POLÁK. Po roce 1947 byl podnik zestátněn a přeměněn na národní podnik. V r. 1954 

k němu byla přičleněna slévárna lití do písku v obci Česká. V 80. letech se stala součástí 

ABC, a.s. kovárna „Moravské kovárny Jihlava“. Celý koncern zaměstnával v té době 

2100 pracovníků. Obě přidružené společnosti se po roce 1990 v rámci privatizace 

osamostatnily a ABC, a.s. se po roce 1990 stala akciovou společností. 

V šedesátých letech prošla ABC, a.s. rozsáhlou rekonstrukcí a novou výstavbou. 

V r. 1963 vyrostla hala o pěti lodích pro slévárnu, tavírnu, nářaďovnu a pomocné 

provozy. K hale byla následně přistavěna administrativní budova. V osmdesátých letech 

byla rozšířena kovárna o 2 haly pro zápustkové kování včetně nové technologie, byl 

vybudován zakladačový sklad forem a zápustek a kalírna pro nářaďovnu. 

Společnost zaměstnávala  počátkem r. 2011 celkem 497 pracovníků. Její produkty jsou 

určeny převážně do automobilového a elektrotechnického průmyslu zemí nejen 

Evropské unie, ale i do zámoří. Společnost je certifikována podle uznávaných 

jakostních a ekologických norem ISO. 

3.1 Struktura společnosti 

Po privatizaci v r. 1990 a přeměně na akciovou společnost prošel podnik náročnou 

přeměnou výroby, kdy se jednostranná orientace na východní trhy musela v krátkém 

čase změnit a přizpůsobit podmínkám trhu západní Evropy. 

V roce 1995 vstoupila do akciové společnosti ABC jiná společnost, která se stala 

majoritním vlastníkem podniku, kterým je s 83% podílem doposud. Tento podnik patří 
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mezi nejvýznamnější výrobce hliníkových slitin a zpracovatele druhotných surovin v 

České republice. 

 

ABC, a.s. má výrobu rozdělenou do 3 divizí, kterými jsou: 

• kovárna neželezných kovů (bronz, hliník, měď, mosaz), 

• slévárna tlakového a kokilového lití hliníku s obrobnou, 

• nářaďovna – výroba forem, zápustek a speciálního nářadí pro kovárnu a slévárnu 

a část pro export 

 

Největší z divizí je slévárna. Zaměstnává 243 zaměstnanců. Následuje kovárna s 95 

zaměstnanci a nářaďovna se 73 zaměstnanci. V pomocných provozech, expedici, 

technických útvarech a správě firmy pak pracuje 86 zaměstnanců. Firma má celkem 497 

zaměstnanců a roční obrat v r. 2010 činil 900 mil. Kč (přes 36 mil. €) 

 

Na následujícím obrázku můžeme vidět organizační strukturu celé společnosti. 

 

Obrázek 1 Organizační schéma společnosti ABC, a.s. 

Zdroj: Interní materiál podniku. 
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Pro zajímavost přikládám ještě organizační schéma jedné z divizí – konkrétně divize 

Slévárna, která zaměstnává nejvíce pracovníků. Můžeme zde vidět, jak jsou v podniku 

nadřízeny a podřízeny jednotlivé funkce související s činnostmi při výrobě, kdy každý 

proces má odpovědnou jasně danou odpovědnou osobu a nevznikají tak problémy při 

řešení problémů vzniknuvších při výrobě. 

 

 

Obrázek 2 Organizační schéma provozu Slévárna. 

Zdroj: Interní materiál podniku. 

 

Podnik dbá na naprostou kvalitu svých produktů. Považuji za zajímavé uvést poslední 

organizační strukturu, a to úseku kvality. I zde má podnik určeny jasně dané funkce, 

které dohlížejí na kvalitu jednotlivých divizí, aby se k odběratelům dostaly jen ty 

nejkvalitnější výrobky, na které jsou u této společnosti zvyklí. 
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Obrázek 3 Organizační schéma úseku Kvalita. 

Zdroj: Interní materiál podniku. 

3.2 Produkty, trhy, export 

Společnost do zahraničí vyváží asi 60 % celkového objemu výroby. Definice vývozu do 

zahraničí je však nyní poněkud sporná, neboť většina velkých evropských i světových 

firem má již v České republice výrobní nebo montážní závody nebo alespoň obchodní 

zastoupení. 

K největším zahraničním odběratelům patří především německé podniky. Významnou 

pozici zastávají také společnosti švédské, následují podniky francouzské a španělské a 

nezanedbatelnou pozici mají i tradiční české společnosti. Toto rozložení v zásadě platí i 

pro hliníkové odlitky a výkovky vyvážené také do USA. 

Kovárna i slévárna vyrábějí pro různé strojírenské, elektroprůmyslové podniky a v 

poslední době zaujímají stále významnější podíl také ve výrobě dodávek pro auto-

průmysl. Mimo jiné jde o díly pro automobily VW, Škoda, SEAT, GM, PSA a další. 

Rozvoj orientace na západní trhy s sebou přinesl významnou změnu nároků na kvalitu, 

produktivitu práce a vyšší míru finalizace výrobků. 

Orientace na dodávky pro auto-průmysl zapříčinila nutnost vybudování provozu 

obrábění. To umožnilo získat další nové zákazníky a pro společnost ABC, a.s. přineslo 

posílení pozice v náročném konkurenčním prostředí. 
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3.3 Výrobní vybavení, rozvoj nových výrobních technologií a 

rozšiřování výrobních kapacit 

Divize slévárna jde cestou progresivních výrobních technologií. Postupně buduje 

robotizovaná pracoviště a obnovuje strojní vybavení licích strojů zejména v oblasti 

4000–6000 kN uzavírací síly. V současnosti má slévárna k dispozici 22 tlakových licích 

strojů velikosti od 1600 kN do 13 500 kN. V souvislosti s rozvojem slévárny byl 

vybudován také provoz obrábění, kde v průběhu 5 let došlo k dynamickému rozvoji, 

takže provoz má nyní k dispozici řadu moderních CNC obráběcích strojů. Kvůli 

náročným technickým požadavkům na obrábění bylo instalováno i nové tříosé měřicí 

zařízení. 

Divize kovárna pracuje s 15 kovacími lisy od 1000 kN do 16 000 kN a s pěti kovacími 

linkami od 2500 kN do 4000 kN. I v tomto provozu došlo k postupnému obnovování 

strojního parku. Významnou investicí v divizi bylo v r. 2005 vybudování 

automatizovaných kovacích linek pro kování za tepla i protlačování za studena s 

kapacitou 10 mil. ks výkovků za rok. Tyto linky byly vyvinuty a vyrobeny speciálně pro 

konkrétní projekt do automobilového průmyslu. 

Divize nářaďovna zajišťuje výrobu složitých a náročných forem tlakového lití a 

kovacích zápustek pro obě divize a případnou volnou kapacitu využívá k výrobě na 

export zejména do Švédska a SRN. I tento provoz byl postupně modernizován, byla zde 

instalována obráběcí centra CNC, vysokorychlostní frézy a speciální vyjiskřovací 

zařízení pro složité tvary forem. Při konstrukci nejnáročnějších forem se využívají 

metody simulace, které podporují správný návrh vtokové soustavy a dimenzování 

chladícího systému licí formy. 

3.4 Jakost výrobků 

Kvalita výroby je plně podřízena tuzemským i evropským standardům. Řada výrobků je 

určena pro zahraniční, převážně západoevropské podniky, ale výrobky jsou často 

dodávány do jejich montážních závodů v České republice. Nelze tedy rozlišovat kvalitu 

pro tuzemsko a pro export. Standardy kvality jsou nastaveny bez ohledu na hranice a 

zboží vyráběné v České republice splňuje požadavky na kvalitu stejně jako zboží 

vyráběné v Německu, Španělsku, Švédsku, Francii a jiných zemích. 
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Požadavky auto-průmyslu vyžadovaly specifické normy jakosti, což zapříčinilo 

postupné změny v systému řízení a jakosti jednotlivých provozoven. 

Nyní jsou všechny provozy certifikovány dle normy ISO 9001-2000, kovárna a slévárna 

navíc ISO S 16949. 

Společnost získala certifikát i v oblasti ochrany životního prostředí dle normy ISO 14 

001. 

3.5 Investice do rozvoje výroby 

Podnik investuje nemalé prostředky do obnovy a inovace strojního zařízení ve všech 

divizích. 

V současné době se připravuje projekt na tlakové lití hořčíku, což doposud v České 

republice žádná slévárna nerealizovala. Podnik tím chce vyjít vstříc svým zákazníkům a 

vstoupit tak do tohoto prostoru na trhu v tuzemsku i v zahraničí. Příprava projektu 

probíhá ve spolupráci s brněnskou technickou univerzitou. 

3.6 Trh a pozice společnosti na něm 

ABC, a.s. je největší komerční slévárnou hliníkových odlitků v České republice.Tuto 

pozici dále upevňuje budováním a posilováním nových struktur a novými investicemi. 

Objemem výroby i širokým spektrem strojního vybavení může uspokojit velké 

zákazníky, kteří hledají subdodavatele se širokým výrobním spektrem. Což vyhovuje 

nákupní strategii velkých zákazníků zejména v oblasti auto-průmyslu. 

Pohled do posledních deseti let ukazuje, že se podnik v nelehkých podmínkách dokázal 

vyrovnat s handicapem ztráty východních trhů a že se dokázal rychle přizpůsobit 

podmínkám náročného trhu západoevropského. Nezbytné bylo získat důvěru nových 

zákazníků, vyrovnat se s kvalitativními požadavky auto-průmyslu a získat také důvěru 

bank pro financování náročných, ale nezbytných investičních programů. Otevření hranic 

a odstranění celních bariér a procedur na hranicích významně zlepšilo podmínky 

obchodu a zpružnilo dodací podmínky. 

Společnost spolupracuje s některými zákazníky již přes 15 let. Jedná se o dodávky dílů 

pro šicí stroje, topná zařízení do campingových přívěsů nebo nákladních aut, skříně 
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elektromotorů, v posledních letech díly pro auto-průmysl - ať už součástky pro 

převodovky, olejová čerpadla, zrcátka nebo díly pro klimatizační zařízení aut. 

3.7 Plány do budoucna a jejich časové horizonty 

Podnik hodlá nadále rozšiřovat objem výroby v divizích slévárna a kovárna. Vzhledem 

k narůstajícím poptávkám ze strany zákazníků zvažuje podnik další investice do výroby. 

V některých segmentech produkce se pracuje až 7 dní v týdnu a poptávka převyšuje 

současné kapacitní možnosti firmy. Investiční záměry jsou zpracovávány také v oblasti 

logistiky, expedičních skladů a dalších možností rozšíření služeb, jako např. dílčí 

montáže apod. 

3.8 Spojení se světem vědy 

Společnost ABC, a.s. udržuje těsné kontakty s Vysokým učením technickým v Brně, 

které jí pomáhá řešit specifické technické problémy. Na druhé straně potom podnik 

nabízí univerzitě možnost exkurzí pro studenty, případně praxe a následně i pracovní 

uplatnění.17 

3.9 SWOT analýza 

S – Silné stránky 

Stabilita 

Společnost působí na trhu již dlouhou dobu a je stabilní. Nasvědčují tomu dlouhodobé 

dodavatelské a odběratelské vztahy. 

 

Finanční výsledky 

Podnik dlouhodobě dosahuje dobré finanční výsledky a nepotýká se s žádnou finanční 

krizí. Naopak investuje do výrobních prostředků a zvyšuje tak své výrobní možnosti a 

přispívá k vyšší produktivitě práce, 

 

                                                 

17  Internetové stránky společnosti ABC, a.s. Interní materiál společnosti. 
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Dobrá geografická poloha 

Společnost se nachází na okraji města Brna u dálnice D1. Díky této lokalizaci 

„neobtěžuje“ své okolí průmyslovou výrobou a naopak je dostupná pro dodavatele i 

odběratele, kteří se k ní jednoduše dostanou po dálnici. 

 

Jedinečné technologie 

Podnik jde cestou progresivních technologií a vyvíjí robotizovaná pracoviště, jako 

jediný v ČR připravuje projekt na tlakové lití hořčíku 

 

Objem výroby a široké spektrum výrobního zařízení 

Díky tomu může nabídnout velkým odběratelům široké spektrum sub-dodávek, které by 

musely zajišťovat po částech u menších dodavatelů. Velcí odběratelé zajisté uvítají 

komplexní zajištění dodávek jedním dodavatelem, což jim v mnohém usnadní práci. 

 

Jakost výrobků 

Díky výrobě pro velké zahraniční podniky společnost změnila systém řízení jakosti a 

v současnosti nerozlišuje mezi kvalitou pro tuzemský a zahraniční trh. Všechny provozy 

jsou certifikovány dle normy ISO 9001-2000, kovárna a slévárna navíc ISO S 

16949.Společnost získala certifikát i v oblasti ochrany životního prostředí dle normy 

ISO 14 001. 

 

W – Slabé stránky 

Špatné vztahy se zaměstnanci 

Za nejslabší stránku podniku považuji jeho vztahy se svými zaměstnanci. Svoji 

nespokojenost zaměstnanci dali jasně najevo v dotaznících, které vyplňovali v rámci 

průzkumu před zpracováním etického kodexu. Společnost má na tomto mnoho co 

zlepšovat. Do této kategorie můžeme zařadit i nejasnosti v přidělování vyšších postů – 

zaměstnancům není příliš jasné, jak podnik takové pozice přiděluje. 

 

Absence programů na zvyšování kvalifikace a vzdělání pro zaměstnance 

Společnost neposkytuje zaměstnancům žádné programy, v nichž by si mohli zlepšit 

nebo rozšířit kvalifikaci. Pokud by podnik dal svým zaměstnancům šanci se dál 
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vzdělávat, mohl by z toho v budoucnu těžit sám – zaměstnanci by mohli přicházet 

s inovativními řešeními apod. 

 

O – Příležitosti 

Zlepšení vztahů se zaměstnanci 

Například dát svým zaměstnancům možnost se vzdělávat a rozšiřovat svoje schopnosti. 

V důsledku by to podniku přineslo výhodu schopných a zdatných zaměstnanců, kteří 

podniku pomáhají svými nápady a vynalézavostí. 

 

Zavedení etického kodexu 

V současné době se čím dál více dostává do popředí etika podnikání, ekologický přístup 

k podnikání apod. Zavedením etického kodexu dá podnik jasně najevo, že tento trend 

sleduje a přizpůsobuje mu svoji činnost. Pro odběratele (i potenciální) se tak stane 

atraktivnějším dodavatelem, protože nabízí nejen kvalitní produkty, ale i jistotu 

spolupráce se společensky odpovědným podnikem . 

 

Spolupráce s VUT 

Spolupráce s univerzitou je pro každou společnosti jistě přínosná. Vzhledem ke svému 

sídlu a výrobě v Brně se tato společnost spojila s technicky zaměřeným VUT, které je 

schopno poskytnout kvalitní odborníky, ať už z řad zaměstnanců nebo studentů. Díky 

této spolupráci tak mohou vznikat zajímavé projekty, které budou prospěšné pro obě 

strany a obě strany z nich budou moci těžit. Společnost si zároveň může vychovat 

budoucí odborníky s technickým vzděláním. Již od raných dob studia tak může 

s nadanými jedinci navázat spolupráci začínající a postupující přes „školní“ projekty a 

končící pracovněprávním vztahem s odborníkem, kterého společnost přesně potřebuje a 

díky této spolupráci nemusí složitě hledat. 

 

Technický a technologický pokrok 

Vzhledem k tomu, že se jedná o společnost působící v oboru, jež ve své výrobě využívá 

víc než mnohé jiné právě technický pokrok, je pro něj současná doba, která se novými 

technologiemi jen hemží obrovskou výhodou. Nejen že se může podílet na vývoji 
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nových technologií sám (i díky spolupráci s VUT v Brně), ale může využívat i 

technologií ostatních. 

 

T – Hrozby 

Nárůst ekologických požadavků a legislativy 

Společnost působní v těžkém průmyslu. Vzhledem ke zpřísňování pravidel pro tuto 

oblast podnikání zde jsou reálné hrozby v podobě zpřísnění požadavků na provoz. 

Společnost by se tak mohla potýkat s náklady vynaloženými na úpravy výrobních 

postupů tak, aby vyhovovaly požadavkům. 

 

Zneužití know-how nespokojenými zaměstnanci 

Podnik se bohužel potýká s nespokojeností svých zaměstnanců. Jestli jsou na pracovišti 

špatné vztahy, může to vést k úmyslnému poškození zaměstnavatele ze strany 

zaměstnance. Jelikož se jedná o podnik, který využívá různé technologie, navíc zavádí 

technologii, kterou nenajdeme v žádné jiné společnosti v České republice, jsou obavy o 

zneužití znalosti nějaké technologie nebo výrobního postupu apod., k poškození 

podniku předáním konkurenci na místě. 

 

Odběratelé oslabení ekonomickou krizí 

Současná ekonomická situace je bohužel nelehká, ačkoliv se zdá, že se postupně stále 

zlepšuje. Její dopady by však mohly zasáhnout odběratele, kteří sníží objem výroby a 

tím pádem i objem výrobků, které od společnosti ABC, a.s. odebírají. 
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S – silné stránky W – slabé stránky 

- stabilita 

- finanční výsledky 

- dobrá geografická poloha 

- jedinečné technologie 

- jakost výrobků 

- špatné vztahy se zaměstnanci 

- absence programů na zvyšování 

kvalifikace a vzdělání pro 

zaměstnance 

 

 

 

O – příležitosti T - hrozby 

- zlepšení vztahů se zaměstnanci 

- zavedení etického kodexu 

- spolupráce s VUT 

- technický a technologický pokrok 

- nárůst ekologických požadavků a 

legislativy 

- zneužití know-how nespokojenými 

zaměstnanci 

- odběratelé oslabení ekonomickou 

krizí 

Obrázek 4 Matice SWOT 

Zdroj: Vlastní zpracování. 

 

3.9.1 SWOT z pohledu etiky 

S – Silné stránky 

Absence etických skandálů 

V souvislosti se společností neregistrujeme žádné skandály související s chováním 

k zaměstnancům nebo jinými oblastmi, které souvisejí s etickým chováním. 

 

Absence skandálů nebo problémů souvisejících s ekologií 

Podnik se zabývá průmyslovou výrobou, u které by mohli mnozí předpokládat, že bude 

zatěžovat životní prostředí. Společnost se však chová naprosto zodpovědně a životní 

prostředí svojí činností nijak neovlivňuje. Tento fakt potvrzuje i skutečnost, že se 

podnik nepotýkal s žádným problémem v této oblasti.  
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Vysoká úroveň bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci se týká nejvíce samotných zaměstnanců. Ti 

v dotazníkovém šetření uvedli vysokou míru spokojenosti a podnik hodnotili velmi 

kladně.  

 

W- Slabé stránky 

Absence etického kodexu 

Vzhledem k tomu, že se jedná o velký průmyslový podnik, považuji zavedení a 

dodržování etických pravidel za samozřejmost. Společnost se zatím k takovému kroku 

neuchýlila, což lze hodnotit jako její slabinu.  

Domnívám se, že společnost takové velikosti zabývající se průmyslovou výrobou by 

v dnešní době měla zavést etické kodex téměř jako samozřejmost. Přístup 

k podnikatelské etice čím dál častěji hodnotí i zákazníci při výběru svého dodavatele. 

Podnik dodává své výrobky velkým (i zahraničním) společnostem, které se čím dál 

častěji také zavazují k etickému podnikání a totéž požadují od svých dodavatelů.  

 

Nespokojenost zaměstnanců s komunikací s vedením společnosti 

Zaměstnanci v dotazníkovém šetření projevili opakovaně nespokojenost s úrovní 

komunikace mezi nimi a vedením podniku. Je třeba se svými zaměstnanci dostatečně 

komunikovat, udržovat v nich pocit důležitosti pro společnost. Nespokojení 

zaměstnanci nejsou k podniku 100% loajální a mnohdy mají rezervy v odvádění svých 

výkonů.  

Skeptický přístup zaměstnanců k podnikatelské etice 

Zaměstnanci pojmu podnikatelská etika příliš nedůvěřují. Společnosti považují za 

subjekty, jejichž jediným zájmem je tvorba zisku, přičemž je porušování základních 

etických pravidel považováno za standardní chování. Je třeba v zaměstnancích 

vybudovat důvěru vůči etickému chování v podnikání, aby dokázali přijmout v plném 

rozsahu a s plnou podporou záměr podniku k zavedení etického kodexu.  
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O – Příležitosti 

Vůle k zavedení etického kodexu 

Podnik si uvědomuje svoji nevýhodu spočívající v absenci etického kodexu. Projevil 

však vůli k odstranění tohoto nedostatku.  

 

Zavedení etického kodexu 

Zavedením etického kodexu dá podnik najevo svůj zájem na dodržování etických 

principů v podnikatelské činnosti. Ukotvením zásad chování mezi společností a 

zaměstnanci tím zlepší vzájemné vztahy.  

 

Zvýšení atraktivity pro (potenciální) odběratele 

Společnost spolupracuje se zahraničními zákazníky. V zahraničí se začíná k 

podnikatelské etice čím dál větší měrou a tamní podniky jsou v této oblasti mnohem 

vyspělejší než naše podniky. Čím dál častěji se také setkáváme s požadavkem 

odběratelů na dodržování etických zásad i ze strany svých dodavatelů.  

 

T – Hrozby 

Ztráta atraktivity pro odběratele, kteří dbají na podnikatelskou etiku  

Mnohé velké společnosti, s nimiž podnik spolupracuje, vnímají podnikatelskou etiku 

jako běžnou součást podnikání. Podniky často požadují dodržování etických standardů i 

od svých dodavatelů. Kdyby podnik dál přecházel toto téma, mohl by se v budoucnu 

potýkat s nějakou formou nespokojenosti 

 

Zhoršení vztahů se zaměstnanci 

Zaměstnanci projevili nespokojenost s úrovní komunikace s vedením podniku. 

Zavedením etického kodexu, v němž budou ukotveny i zásady pro komunikaci v rámci 

podniku, dá najevo svoji vůli na vztazích se zaměstnanci pracovat. Což bude ze strany 

pracovníků jistě pozitivně vnímáno a nepovede k dalšímu zhoršování vzájemných 

vztahů.  
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Zhoršení kvality výroby v důsledku nespokojenosti zaměstnanců 

Nespokojení zaměstnanci nemají zájem na kvalitních výstupech podniku. Poškozují tak 

dobré jméno společnosti a mohou způsobit nespokojenost zákazníků, jež může vést až 

k zrušení spolupráce s podnikem. Je třeba s nespokojeností zaměstnanců pracovat a 

vytvořit prostředí, v němž budou spokojeni, loajální a odvádět maximálně kvalitní 

výkony.  

 

S – Silné stránky W – Slabé stránky 

- absence etických skandálů 

- absence skandálů nebo 

problémů souvisejících s 

ekologií 

- vysoká úroveň bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci 

- absence etického kodexu 

- nespokojenost zaměstnanců 

s komunikací s vedením společnosti 

- skeptický přístup zaměstnanců 

k podnikatelské etice 

O – Příležitosti T - Hrozby 

- vůle k zavedení etického 

kodexu 

- zavedení etického kodexu 

- zvýšení atraktivity pro 

(potenciální) odběratel 

- ztráta atraktivity pro odběratele, kteří 

dbají na podnikatelskou etiku  

- zhoršení vztahů se zaměstnanci 

- zhoršení kvality výroby v důsledku 

nespokojenosti zaměstnanců 

Obrázek 5 Matice etické SWOT 

Zdroj: Vlastní zpracování. 
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4 ANALÝZA ETICKÉHO A SOCIÁLNÍHO PROST ŘEDÍ 

V PODNIKU 

V této kapitole jsem přistoupila k analýze současného stavu etického a sociálního 

prostředí ve společnosti. Podnik dosud nemá vytvořen žádný etický kodex. 

Používají se vnitřní směrnice upravující chod jednotlivých oddělení nebo procesů, 

zejména bezpečnost práce. Vzhledem k velikosti podniku, rozsáhlým trhům, na kterých 

působí, spolupráci s mnoha dodavateli, odběrateli a dalšími subjekty považuji absenci 

etického kodexu za značné znevýhodnění podniku. Ačkoliv se podnik nepotýká a 

nepotýkal s žádnými etickými nebo ekologickými skandály a kauzami, domnívám se, že 

společnost, vzhledem ke své velikosti, by v dnešní době měla mít zpracovaný etický 

kodex téměř jako samozřejmost.  

Etický kodex prezentuje společnost jako zodpovědný subjekt, který není lhostejný 

k otázkám etiky.  V současné době jsou sociální a etické problémy řešeny jen na 

základě morálních hodnot a kvalit jednotlivých účastníků těchto situací. 

Tuto společnost jsem si zvolila proto, že mě zaujala právě absence etického kodexu 

v podniku tohoto typu a velikosti. Při navázání bližšího kontaktu se společností se 

projevil podnik zájem o spolupráci na tvorbě dokumentu, etického kodexu, který by ji 

přiblížil současným trendům v podnikatelském prostředí nejen na výrobní, personální či 

jiné obvyklé úrovni jíž podnik už dosahuje. 

4.1 Použité metody 

Tato část diplomové práce je věnována popisu a bližšímu objasnění metod, jež jsem 

použila při sběru dat pro analyzování etického a sociálního prostředí ve společnosti 

ABC, a.s. 
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4.1.1 Informa ční zdroje 

Při tvorbě jakéhokoliv výzkumu rozlišujeme mezi daty primárními a sekundárními. 

 

Primární data a jejich získávání 

Primární data jsou ta, která byla získávána a mohou mít zdroj bezprostředně v realitě. 

Můžeme je také označit jako data, která byla získána přímo pro daný účel nebo výzkum. 

V našem případě jsou těmito daty údaje zjištěné při provádění dotazníkového šetření 

(viz. dále). 

Při získávání primárních dat v praxi rozlišujeme obvykle dva typy výzkumu – 

kvantitativní a kvalitativní. 

 

Kvantitativní výzkum je jednou z nejpoužívanějších technik. Je možné jej realizovat 

v případě, že se jedná o výzkum jednoduchých a do určité míry poznaných jevů. 

Zaměřuje se na následující charakteristiky jevů: 

• rozsah výskytu, zastoupení – četnost nebo okruh sociálních subjektů, u nichž se 

vyskytuje nebo oblast, v níž se vyskytuje (např. u vysokoškoláků) 

• frekvence – projev složek sociálního a sociálně psychického jevu v čase (např. 

opakováním výskytu) 

• intenzita – mohutnost nebo síla jednotlivých složek sociálního a sociálně 

psychického jevu (např. míra spokojenosti) 

Kvantitativní výzkum se používá k měření výše uvedených charakteristik a jejich 

souvislostí. Měřit kvalitativně velmi odlišné skutečnosti a poměřovat je mezi sebou je 

možné jen pokud jsou kvality převedeny na zcela homogenní třídu jevů. Homogenní 

třídou jevů je množství (kvantum) vyjádřitelné číslem. Díky číselnému vyjádření 

sociálních a sociálně psychických jevů pak můžeme tato data dále matematicky a 

statisticky zpracovávat. 

 

Kvalitativní výzkum je, co do svého zaměření, doplňkem kvantitativního výzkumu, 

avšak ne ve smyslu podřízené části. Tím máme na mysli, že se sledovaná problematika 

skládá ze dvou vzájemně se doplňujících částí – obsahu a jeho jednotlivých 

kvantifikovatelných charakteristik. Kvalitativní výzkum má odhalovat neznámé 
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skutečnosti a sociálních a sociálně psychických jevech, odhalovat obsah těchto jevů, a 

to zejména: 

• existenci a strukturu těchto jevů, 

• vlastnosti a funkce jevů, 

• faktory, jež tyto jevy ovlivňují nebo s nimi jiným způsobem souvisejí. 

Kvalitativní výzkum zachycuje jevy v jejich dynamice a především podmínění, 

orientuje se na pochopení smyslu jednotlivých jednajících sociálních subjektů. 

Kvalitativní výzkum nemá za cíl změření jednotlivých parametrů daných ukazatelů, ale 

vytvoření adekvátního popisu nebo logické konstrukce celku daného jevu. Důležitými 

informacemi jsou ty, podle nichž si je možné učinit přesnou představu o složité podobě 

sociálních jevů. Zachycuje dynamiku a příčiny sociálních jevů. Standardizace postupů 

zkoumání zde není možná (ani žádoucí) z důvodu novosti, proměnlivosti a individuální 

specifičnosti těchto jevů.18 

 

Techniky získávání primárních dat 

Mezi nejčastěji užívané konkrétní formy získávaní primárních dat řadíme dotazník, 

anketu, rozhovor a pozorování. V této práci jsem využila tři z nich: dotazník, rozhovor a 

pozorování. 

4.1.2 Dotazník 

Dotazník je považován za nejpoužívanější techniku výzkumu pro jeho značnou výhodu 

- relativně rychle, snadno, ekonomicky a nenáročně získat informace od většího počtu 

dotazovaných (respondentů). 

Výhody dotazníku jsou pak jeho  ekonomičnost, časová úspornost (při výzkumu i 

zpracování), snadná opakovatelnost, možnost rozmyslet si odpověď, atd. 

Největší nevýhodou a problémem při práci s dotazníkem může být nebezpečí, že kvalita 

odpovědí bude neprávem nahrazována kvantitou zkoumaného vzorku. Dalším 

problémem při dotazování je obtížnost ověřování správnosti a platnosti odpovědí, 

jelikož lidé si často něco jiného myslím a něco jiného říkají a dělají (odpovídají). To 

                                                 
18  SURYNEK, A. a kol. Základy sociologického výzkumu. 2001. s. 22-23 
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vyplývá z lidské potřeby se při takovýchto průzkumech vylepšovat a odpovídat tak, jak 

si myslí, že to je to správně. 

 

Požadavky správně sestaveného dotazníku: 

• zahrnuje všechny zkoumané problémy, na které má být odpovězeno 

• formulace otázek umožňuje možnost odpovědi 

• motivuje respondenta, nesmí ho znechutit nebo otrávit 

• otázky jsou jednoduché, srozumitelné, jednoznačné, umožňují upřímnou 

odpověď 

• nesmí být časově náročný a rozsáhlý 

 

Konstrukce dotazníku: 

• otázky se vztahují k řešenému problému a tvoří uzavřený celek 

• dotazník začíná jednoduchými, srozumitelnými a motivujícími (příp. 

vysvětlujícími) otázkami 

• postupuje od jednoduchých ke složitějším otázkám 

• nepokládat těžké otázky 

• otázky by na sebe měly logicky navazovat 

• otázky by neměly začínat slovem „proč?“ 

• otázky osobního charakteru uvést na konci 

4.1.3 Rozhovor 

Rozhovor (interview) je chápán jako ucelená soustava ústního jednání mezi tazatelem a 

dotazovaným s cílem získání za pomoci otázek informace o zkoumané realitě a jejích 

souvislostech. 

Rozhovory dělíme na standardizované a nestandardizované (volné). 

Standardizované rozhovory jsou ve své podstatě čtené dotazníky. Výhodou je 

komparabilita na základě jednotných formulací a pořadí otázek. Odpovědi jsou 

zaznamenávány tazatelem. 

Nestandardizované rozhovory jsou volnou rozpravou na zkoumané téma. Umožňují 

lepší navázání kontaktu a jsou méně formální. Mohou posloužit jako doplňující 

technika. 
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Podmínky pro úspěšný rozhovor: 

• připravenost tazatele (znalost problematiky) 

• umění navázat a udržet kontakt 

• dodržení norem prostředí (oblečení, jazyk) 

• umění poslouchat a především naslouchat (neovlivňovat, nezasahovat, být 

neutrální) 

• přesný a pravdivý záznam 

Chyby při rozhovoru rozlišujeme trojího typu: chyby tazatele, prostředí a respondenta. 

Chyby tazatele: 

• nevhodnost (věk, pohlaví, oblečení, jazyk) 

• odborná nepřipravenost 

• přílišné sebevědomí, podceňování dotazovaného, vnucování názoru, kladení 

sugestivních otázek 

• přítomnost třetí osoby 

Chyby prostředí: 

• nevhodně zvolená doba, nevhodné prostředí nebo situace 

Chyby respondenta: 

• nechce, nerozumí, neví, neumí 

• stylizace do role 

• odpovídá jak si myslí, že by měl namísto sdělení svého názoru 

• autocenzura 

 

Fáze rozhovoru: 

1. přípravná – zahrnuje přípravu tazatelů a výběr respondentů 

2. zahájení – prolomení nedůvěry, diskrétnost, anonymita, umění, takt 

3. průběh – udržení zájmu, nepřesáhnout délku rozhovoru 60 min 

4. záznam – přesný, pravdivý, souhlas respondenta s nahráváním 

5. zakončení – poděkování, neformálnost přání, srdečnost 
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4.1.4 Pozorování 

Touto technikou získáváme data o okolním prostředí. Nezbytným předpokladem 

„kvalitního“ pozorování je osvobození pozorovatele od sociálních, rasových, 

náboženských a jiných vztahů, čímž dosáhne schopnosti objektivního pozorování okolní 

reality. Problémem při pozorování může být počet pozorovaných (čím větší, tím 

obtížnější pozorovatelnost).19 

Sekundární data 

Sekundární data byla zaznamenána dřív a v danou chvíli jsou opět vyvolána. Jejich 

předností je jejich potvrzenost a stabilita. Jsou však i ekonomičtějším zdrojem, jelikož 

není třeba vynakládat finanční prostředky na primární výzkumy. Sekundární data 

můžeme rozlišovat na interní a externí. Interní data jsou ta, která nám poskytne přímo 

podnik. Sem můžeme řadit různé směrnice, pokyny pro zaměstnance, dokumenty 

související s certifikací ISO apod. Externí data jsou volně dostupné informace o 

společnosti mimo samotný objekt – z podnikových internetových stránek, obchodního 

rejstříku atd.20  

 

                                                 
19  ČIHOVSKÝ, J. Sociologický výzkum. .2006. [online] 
20  SURYNEK, A. Základy sociologického výzkumu. 2001. s. 22-23 
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5 VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKU 

Složení respondentů 

Při tvorbě etického kodexu byl jako základní informační zdroj použit dotazník doplněný 

o pozorování a rozhovor. Prvním krokem k vyhodnocení dotazníku bylo zjištění 

skladby dotazovaných (respondentů). Podnik zaměstnává celkem 497 pracovníků, 

dotazník byl rozeslán (případně rozdán) v celkovém počtu 250 kusů. Následně se vrátilo 

172 dotazníků, takže reprezentativní vzorek tvořilo 34,6% základního vzorku. 

Respondenti byli zastoupeni v 84,3% muži (145 mužů) a 15,7% ženami (27 žen). 

Věkové zastoupení respondentů bylo rozloženo mezi 3 pracovníky ve věku do 20 let, 23 

zaměstnanců ve věku 20 – 29 let, 48 zaměstnanců mezi 30 – 39 lety, 54 pracovníků ve 

věku 40 – 49 let, 35 zaměstnanců mezi 50 – 59 roky a 9 zaměstnanců starších než 60 

let. Procentuální zastoupení jednotlivých věkových skupin znázorňuje následující graf. 

 

Věkové složení respondent ů

1,7% 13,4%

27,9%

31,4%

20,3%

5,2%

do 20 let 20 - 29 let 30 - 39 let 40 - 49 let 50 - 59 let 60 a více let

 
Graf 1Věkové složení respondentů 
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Dalším zjišťovaným faktorem bylo dosažené vzdělání. 3 zaměstnanci (1,7 %) uvedli 

jako své nejvyšší dosažené vzdělání základní, 54 zaměstnanců (31,4 %) středoškolské, 

62 pracovníků (36 %) středoškolské s maturitou, 14 zaměstnanců (8,1 %) 

vysokoškolské bakalářské a 39 pracovníků (22,7 %) vysokoškolské magisterské. 

Graficky vyjádřené hodnoty pak vypadají takto. 

 

Nejvyšší dosažené vzd ělání

1,7%

31,4%

36,0%

8,1%

22,7%

základní středoškolské 

středoškolské s maturitou vysokoškolské bakalářské

vysokoškolské magisterské

 
Graf 2 Nejvyšší dosažené vzdělání 
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Dále byla zjišťována délka pracovního poměru u společnosti v různých intervalech. 

Méně než jeden rok byli zaměstnaní v podniku 4 dotazovaní, 1 – 4 roky 23 respondentů, 

5 – 9 let 92 zaměstnanců, 10 – 19 let 23 pracovníků a déle než 20 let 5 dotazovaných. 

 

Délka zaměstnání u spole čnosti

2%

28%

54%

13%
3%

méně než 1 rok 1 - 4 roky 5 - 9 let 10 - 19 let více než 20 let

 
Graf 3 Délka zaměstnání u společnosti 
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Dalším zjišťovaným faktorem v této části dotazníku bylo, zda má daný pracovník 

podřízené či nemá. Z celkového počtu obdržených dotazníku mělo 21 zaměstnanců 

podřízené a 151 ne. Grafické znázornění je pak následující. 

 

Složení respondent ů dle vztahu nad řízenosti / pod řízenosti

12,2%

87,8%

Mám podřízené Nemám podřízené

 
Graf 4 Složení respondentů dle vztahu nadřízenosti / podřízenosti 

 

Poslední otázkou, kterou zařazuji do této části práce je hodnocení spokojenosti 

respondentů s různými oblastmi jejich života. Tuto otázku sem zařazuji proto, abych 

vyloučila možnost spojování negativních odpovědí ve vztahu k podniku s celkovou 

nespokojeností zaměstnanců s jejich životem a negativním postojem ke všemu. 

V podstatě zaměstnanci projevili spokojenost ve všech oblastech, kromě otázky 

vzdělání. To už je ale předmětem jiného tématu.  
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Jak jste spokojeni s r ůznými okolnostmi Vašeho života?

Velmi spokojen Spokojen Nespokojen Velmi nespokojen Nerozhodně

 
Graf 5 Jak jste spokojeni s různými okolnostmi Vašeho života? 

 

Vysvětlující legenda: 

a) Vaše životní úroveň 

b) Vzdělání jako příprava na 

zaměstnání 

c) Jak Vám v současnosti vychází různé 

oblasti osobního života 

d) Váš rodinný život. 

e) Zaměstnání a práce, kterou 

vykonáváte 

f) Etika podnikání ve Vašem podniku 

g) Vzdělání jako příprava pro život 

h) Vztah k dětem 

i) Vztah k manželce 

j) Využití volného času 

 

Domnívám se, že získaný vzorek je dostatečně reprezentativní a na jeho základě je 

možno zpracovat relevantní návrh etického kodexu pro tuto danou společnost. 

 

Technická poznámka: 

Z důvodu čitelnosti není u předchozího grafu legenda součástí obrázku, ale je uvedena 

v textu bezprostředně pod grafem. 
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5.1 Příprava dotazníku 

Pro zpracování dotazníku jsem použila Úvod do hospodářské etiky, Seknička. Dotazník 

je rozdělen do čtyř základních částí. První část se věnuje pohledu zaměstnance na 

samotný podnik a především na vnímání vztahu společnosti k zaměstnancům 

samotným. Tato část byla pojmenována „Spokojenost zaměstnanců s přístupem 

společnosti“. 

Druhá část dotazníku je věnována pohledu zaměstnance na oblast podnikové etiky, jak 

vnímá přístup společností k etickým hodnotám a principům. Byla pojmenována „Pohled 

zaměstnanců na podnikatelskou etiku“. 

Třetí část se věnuje přístupu zaměstnance k etice na pracovišti. Nese název „Vztah 

zaměstnanců k pracovní etice“. 

Čtvrtá část se zaměřuje na obecné otázky o respondentech, jejich postavení 

v organizační struktuře podniku, délce pracovního poměru a obecné hodnocení kvality 

jejich života. Nese název „Obecné otázky o respondentech“ Vzhledem k časté neochotě 

a obavě zaměstnanců se podobných průzkumů zúčastňovat (např. z obavy o dostatečnou 

anonymitu nebo o své místo) jsem zařadila identifikační otázky o respondentovi do 

závěrečné, čtvrté části dotazníku. Díky vysokému počtu zaměstnanců v podniku a 

způsobu kladených otázek se domnívám, že jsou tyto obavy zbytečné a naprostá 

anonymita dotazovaných je garantována. Přesto jsem zvolila toto řešení, neboť jsem 

chtěla předejít případnému odrazení dotazovaného od pravdivého vyplnění dotazníku. 

Nejdůležitějšími částmi dotazníku jsou tak jeho první tři oddíly. 

5.2 Vyhodnocení první časti dotazníku „Spokojenost zaměstnanců 

s přístupem společnosti“ 

Odpovědi v této části vypovídají o názorech a pohledech zaměstnanců na to, jak vnímají 

společnost z několika hledisek - jaký k nim má podnik přístup, jak se k nim chová. 

Zaměstnanci jsou mnohdy uváděni jako nejdůležitější část každého podniku. Podniky 

by se tedy měly zajímat o to, jak jsou svými zaměstnanci vnímáni, hledat nedostatky, 

které jejich zaměstnanci cítí a snažit se je do nejvyšší možné míry odstraňovat. Dají tak 

svým zaměstnancům pocit sounáležitosti a jisté důležitosti, která je motivuje k vyšším a 

kvalitnějším výkonům, což zaručí podniku kvalitnější výstupy pro jejich zákazníky. 
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Technická poznámka: 

Z důvodu čitelnosti není u následujících grafů legenda součástí grafu, ale je uvedena 

v textu bezprostředně pod grafem. 

5.2.1 Vyhodnocení první části dotazníku a diskuse 

0,0%
1,0%
2,0%
3,0%
4,0%
5,0%
6,0%
7,0%
8,0%
9,0%

10,0%

a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) l) m) n) o) p)

1. Tvrzení, která podle Vašeho názoru podnik nejlép e 
charakterizují.

 
Graf 6 Tvrzení, která nejlépe charakterizují podnik 

 

Vzhledem k rozsáhlosti podotázek přikládám legendu vysvětlující jednotlivé odpovědi: 

Podnik: 

a) V budoucnu pravděpodobně poroste 

b) Má dobrou pověst 

c) Pečuje o poskytování kvalitních 

služeb 

d) Jde o moderní podnik na úrovni doby 

e) Plánuje budoucí rozvoj 

f) Jde o prosperující společnost 

g) Pečuje o bezpečnost práce 

h) Respektuje svou společenskou 

odpovědnost 

i) Dodržuje vysoký etický standard 

j) Zajímá se o návrhy a zkušenosti 

zaměstnanců 

k) Platí mzdy srovnatelné s jinými 

svým zákazníkům podniky 

l) Dokáže přilákat kvalitní zaměstnance 

m) Dobře řídí své pracovníky 

n) Stará se o zaměstnance 

o) Dokáže si udržet kvalitní 

zaměstnance 
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p) Odměňuje dobrý výkon  

Zaměstnanci mohli zvolit více možností, nejčastěji z 10 % zaměstnanci podnik vnímají 

jako prosperující společnost s dobrou pověstí, která plánuje budoucí rozvoj a která 

pečuje o poskytování kvalitních služeb svým zákazníkům. V otázce kvality vztahu ke 

svým zaměstnancům dosahuje nejvyšší hodnoty otázka bezpečnosti práce. Vzhledem 

k předmětu činnosti je to pro podnik jistě pozitivní zjištění. Ostatní charakteristiky však 

dosahují nižších hodnot a vedení společnosti by se mělo zaměřit na zlepšení svého 

celkového vnímání svými zaměstnanci. 

 

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k)

2. Jak hodnotíte na základ ě svých zkušeností podnik podle následujících 
hledisek? 

Velmi dobře Dobře Průměrně Velmi špatně Nelze použít

 
Graf 7 Jak hodnotíte podnik podle následujících hledisek? 

 

Vysvětlující legenda:

a) Firma bere ohled na zaměstnance. 

b) Poskytuje jim informace o 

pracovních příležitostech v rámci 

podniku. 

c) Poskytuje zácvik potřebný pro 

současnou práci. 

d) Umožňuje získat vyšší kvalifikaci. 

e) Neprodleně řeší stížnosti ohledně 

bezpečnosti práce. 
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f) Schopnosti vrcholového vedení. 

g) Bezpečnost práce v podniku. 

h) Zájem o bezpečnost práce. 

i) Podnik pravidelně informuje 

zaměstnance o dění v podniku. 

j) Ochota řešit problémy pracovníků a 

vycházet vstříc jejich zájmům. 

k) Příležitosti k povýšení jsou 

transparentní. 

 

Odpovědi potvrzují vnímání podniku z předchozí otázky, tedy že nejvyššího hodnocení 

dosahuje společnost v oblasti bezpečnosti práce. Ostatní možnosti jsou hodnoceny 

v podstatě průměrně. Nejhůře hodnocenými oblastmi jsou poskytování informací o dění 

v podniku zaměstnancům, umožnění získání vyšší kvalifikace a transparentnost 

dosažení povýšení. Společnost by měla v této oblasti se zaměstnanci více komunikovat, 

umožnit jim kurzy zvyšující jejich kvalifikaci a vzdělání a především určit a zveřejnit 

pravidla pro možnost kariérního postupu. 

0,0%

10,0%
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30,0%

40,0%
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60,0%

a) b) c) d) e) f) g) h) i)

3. Nakolik souhlasíte s následujícími tvrzeními o p odniku?

Velmi dobře Dobře Průměrně Velmi špatně Nelze použít

 
Graf 8 Nakolik souhlasíte s následujícími tvrzeními o podniku? 

 

Vysvětlující legenda:

a) Firma vychází vstříc potřebám 

zaměstnanců. 

b) Postupy přidělování nových míst 

jsou spravedlivé. 

c) Podnik nemá nadbytečné úrovně 

řízení. 
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d) Poskytuje kvalifikovaným 

zaměstnancům stejnou možnost 

povýšení. 

e) Podnik se zajímá i o pracovníky, 

jejichž místa byla zrušena. 

f) Podnik odměňuje vedoucí za péči o 

rozvoj podřízených. 

g) Lze snadno získat přesné informace 

o politice firmy. 

h) Podnik povzbuzuje týmovou práci. 

i) Podnik odměňuje týmovou práci. 

 

Zde si podnik vede nejlépe v otázce způsobu přidělování nových míst, které 

zaměstnanci vnímají jako spravedlivé. Můžeme však sledovat určitý rozpor z předchozí 

otázkou, kdy jednou z nejhůře hodnocených oblastí byla transparentnost k získání 

povýšení. Z toho se dá usuzovat, že zaměstnanci nevnímají povyšování v podniku jako 

akt spojený s protekcí nebo jiným negativním vlivem, ale nejsou jim dostatečně jasné 

podmínky, jak takového spravedlivého povýšení dosáhnout. Na čemž by měl podnik 

samozřejmě zapracovat. Jako další kladné hodnocení podniku vnímám to, že podnik 

povzbuzuje týmovou práci. Nejhůře je vnímána péče podniku o zaměstnance, jejichž 

místa byla zrušena a špatně zaměstnanci vnímají i snadnost získání informací o politice 

podniku. Na většinu otázek je zde odpovídáno hodnocením „Průměrně“, což podnik na 

jednu stranu neurazí, ale ani nijak výrazně nepochválí. Doporučení opět směřuje ke 

zvýšení komunikace se zaměstnanci, aby se cítili víc jako součást celé společnosti. 
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4. Jak siln ě souhlasíte / nesouhlasíte s následujícími tvrzeními o řízení 
Vašeho úseku nebo odd ělení?

Velmi dobře Dobře Průměrně Velmi špatně Nelze použít

 
Graf 9 Jak silně souhlasíte/nesouhlasíte s tvrzeními o řízení vašeho úseku nebo oddělení? 

 

Vysvětlující legenda:

a) Má jasnou koncepci řízení. 

b) Vytváří prostředí podporující 

inovace. 

c) Stará se o problémy zaměstnanců. 

d) Vytváří ovzduší důvěry a 

otevřenosti. 

e) Aktivně vyhledává názory 

pracovníků. 

f) Udržuje informovanost zaměstnanců 

o dění v podniku.

Uvedená tvrzení byla nejčastěji ohodnocena průměrně. Můžeme se domnívat, že 

zaměstnanci nechtěli nikoho ani chválit, ani urazit nebo ji volili jako nejuniverzálnější 

odpověď. V pořadí druhou nejčastější odpovědí bylo hodnocení „Dobře“. Z toho 

můžeme usuzovat, že zaměstnanci jsou na svých úsecích a odděleních spokojeni. Jak 

s jejich organizací, koncepcí či vedením. Svá oddělení a úseky vnímají veskrze 

pozitivně, až na oblast aktivního vyhledávání názorů zaměstnanců ze strany vedení. 
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Podnik by se na tuto oblast měl zaměřit nejen v rámci svých organizačních složek, ale i 

v rámci podniku jako celku. 
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5. Označte a blíže kvantifikujte, nakolik souhlasíte/ nesouhlasíte s následujícími 
tvrzeními. Celkov ě podnik: 

Silný souhlas Neutrální Silný nesouhlas Nehodí se

 
Graf 10 Kvantifikace souhlasu / nesouhlasu s tvrzeními o podniku 

 

Vysvětlující legenda:

a) Klade důraz na servis zákazníkům. 

b) Zná potenciální možnosti 

zaměstnanců. 

c) Udržuje s pracovníky otevřenou 

komunikaci. 

d) Podporuje své zaměstnance. 

e) Zkouší nové myšlenky. 

f) Zkouší inovace plánovitě, 

organizovaně. 

g) Rozvíjí inovační programy. 

h) Dbá na kvalitu. 

i) Snaží se zvýšit produktivitu. 

j) Má vypracovaný program rozvoje 

zaměstnanců. 

k) Vyniká v řízení. 

l) Má porozumění pro lidi. 

m) Vykazuje sociální odpovědnost, 

podporuje dobročinnost.

Nejčastěji volená odpověď byla možnost „Neutrální“. Nejlépe je podnik hodnocen 

v otázce kvality a produktivity práce. Společnosti záleží na kvalitě výrobků, což je 

rozhodně pozitivně vnímáno nejen zaměstnanci. Dále se zaměstnanci cítí „oceněni“ 

v oblasti důvěry ve svůj potenciál. Vzhledem k oboru podnikání, v němž společnost 
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působí, je rozhodně pozitivní, že zaměstnanci vnímají inovační a progresivní přístupy 

podniku. Mohou se tak cítit jako součást moderní, flexibilní a inovativní společnosti. 

 

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) l)

6. Jak se zam ěstnanci stávají v podniku úsp ěšnými?

Silný souhlas Neutrální Silný nesouhlas Nehodí se

 
Graf 11 Jak se zaměstnanci stávají v podniku úspěšnými? 

 

Vysvětlující legenda:

a) Dobrými výkony. 

b) Ochotou převzít odpovědnost. 

c) Dobrým vycházením s ostatními 

zaměstnanci. 

d) Účastí na výcvikových a 

rozvojových programech. 

e) Zvyšováním vzdělání. 

f) Ochotou k přeložení v rámci firmy. 

g) Prokázáním technické zdatnosti. 

h) Zastáváním prestižních funkcí. 

i) Dlouhou prací v podniku. 

j) Významným přínosem pro podnik. 

k) Rozsáhlými přesčasy. 

l) Zdokonalováním se ve volném čase.

Zaměstnanci vnímají veskrze pozitivně způsob postupů v rámci podniku. Odpovědi 

však ukazují na to, že podnik nedostatečně oceňuje jejich iniciativu a aktivitu na 

zvyšování své kvalifikace a vzdělání, tento trend můžeme sledovat i v oblasti 

prokazování technické zdatnosti. Neberou ani jako samozřejmost postup v případě, že 

zaměstnanec zastává prestižní funkci, což hodnotím veskrze kladně, jelikož dobré 

postavení není v podniku zárukou postupu a zaměstnanec se musí i nadále snažit, chce-
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li kariérně růst. Společnost by měla zohledňovat aktivní zaměstnance, kteří se snaží 

doplňovat si svoji kvalifikaci a vzdělání. 
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´7. Ze kterých uvedených zdroj ů skute čně  získávate informace a ze 
kterých byste je cht ě li získávat? 

Záskávám Chtěl bych získávat

 
Graf 12 Ze kterých zdrojů získáváte informace a ze kterých byste je chtěli získávat? 

 

Vysvětlující legenda:

a) Od spoluzaměstnanců. 

b) Z nástěnky. 

c) Od svého nadřízeného. 

d) Z interních oběžníků. 

e) Na schůzích oddělení. 

f) Na setkání s vedením. 

g) V osobním oddělení.

Zaměstnanci nejvíce získávají informace od svých spoluzaměstnanců, dále pak od 

svého nadřízeného a z nástěnky. Naopak nejčastěji by je chtěli získávat z interních 

oběžníků. 

Jsou dvě možnosti, proč se odpovědi objevují v takovémto rozložení. První z nich je ta, 

že například oběžníky se k zaměstnancům nedostanou nebo pro ně neobsahují 

relevantní informace, případně jim zaměstnanci nemusí porozumět. Stejně tak u schůzí 

s nadřízenými a vedením – zaměstnanci se na ně buď nedostanou (ať už kvůli „nízké“ 

pozici a setkání je jen pro určité funkce, případně se na ně nedostanou kvůli směnnému 

provozu nebo se na nich nedozví důležité informace). Stejně tak u osobního oddělení – 
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jeho primárním úkolem je péče o zaměstnance. Z odpovědí ale vyplývá, že je více lidí 

by z toho zdroje informace dostávat chtělo, než těch, kteří se k nim skutečně dostanou. 

Příčiny mohou být opět různé – směnnost, osobní oddělení jim informace neposkytne. 

Společnost by se měla zajímat o příčiny a ty pokud možno odstranit. Nejdůležitější ale 

je své zaměstnance informovat. Ústním předáváním informací mezi pracovníky může 

docházet k různým informačním šumům, které pak vedou dezinformacím a 

nejasnostem. 

 

8. Které z následujících služeb podle Vás pat ří k povinnostem podniku v ůči 
zaměstnanc ům?
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a) b) c) d) e) f )

 
Graf 13 Které z následujících služeb podle Vás patří k povinnostem podniku vůči zaměstnancům? 

 

Vysvětlující legenda:

a) Péče o děti zaměstnanců. 

b) Mateřská dovolená. 

c) Dovolená na péči o nemocné dítě. 

d) Zajištění parkování včetně hlídání. 

e) Pružná pracovní doba. 

f) Jiné.
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U této otázky je zajímavé, jak zaměstnanci tuto oblast vnímají. Ačkoliv se ve valné 

většině jedná o zaměstnance – muže, nejčastější odpovědí byla „Dovolená na péči o 

nemocné dítě“. Můžeme sledovat nastupující trend, kdy čím dál častěji přebírá péči o 

dítě muž, jelikož žena má lepší pracovní pozici, která rodině zajistí vyšší příjmy do 

rodinného rozpočtu. Další nejčastější odpovědí byla „Pružná pracovní doba“, což je ale 

vzhledem k činnosti a směnování v podniku obtížně proveditelné a mohlo by se o ní 

uvažovat spíše u pozic ve správě. Třetí nejčastější odpovědí byla „Mateřská dovolená“, 

která se však týká spíše žen. I přesto ji ale zaměstnanci vnímají jako povinnost 

zaměstnavatele, ačkoliv na ni muži obvykle nenastupují (což se ale postupně začíná 

měnit, především tedy u rodičovské dovolené). Tato otázka je jediná, u které se objevily 

i další návrhy – zaměstnanci požadovali vzdělávání, kvalitní pracovní prostředí a 

odpovídající hodnocení. Ačkoliv se tyto odpovědi objevily jen u tří zaměstnanců, 

hlavně oblast vzdělávání poukazuje na značné nedostatky v této oblasti. 

5.3 Vyhodnocení druhé části „Pohled zaměstnanců na podnikatelskou 

etiku“ 

Tato část dotazníku je věnována pohledu zaměstnanců na podnikatelskou etiku. Lidé 

obecně vnímají větší a především průmyslové podniky jako společnosti, jež se 

nezajímají o životní prostředí, mnohdy ani o podmínky, v nichž jejich zaměstnanci 

pracují a jediným jejich cílem jsou vysoké zisky. Chce-li podnik zavádět etický kodex, 

je důležité vědět, jak se na podnikatelskou etiku jako takovou dívají pracovníci, kteří se 

jím budou řídit v podstatě v první linii. Podle toho by pak měl také vypadat způsob 

zavedení a sestavení takového kodexu, aby byl co nejefektivnější a byl co nejlépe 

dodržován. 
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5.3.1 Vyhodnocení druhé části a diskuse 
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9. Se kterými z následujících tvrzení spíše souhlas íte / 
nesouhlasíte? 

Souhlasím Nesouhlasím

 
Graf 14 Se kterými tvrzeními o společnostech souhlasíte / nesouhlasíte? 

 

Vysvětlující legenda:

a) Jediným projevem společenské 

odpovědnosti u podniku je zvýšit 

zisk. 

b) Osobní hodnoty by měly být 

podřízeny hodnotám a zájmům 

podniku. 

c) Podnik by měl být řízen výlučně s 

ohledem na zisk podílníků. 

d) Podnik by se neměl zabývat žádnou 

aktivitou, která není zisková. 

 

 

e) Rozdílné příjmy jsou příčinou 

nespravedlnosti ve společnosti. 

f) Společnostem by neměly být 

dovoleny příspěvky politikům či 

stranám. 

g) Společnosti nemají svědomí; jsou to 

právní subjekty, nikoliv osoby. 

h) Zaměstnancům by mělo být 

oznámeno min. dva měsíce předem o 

hrozícím uzavření jejich závodu. 

i) Žádná etika podnikání neexistuje.

Z uvedeného grafu vyplývá, že zaměstnanci vnímají podnikatelskou etiku jako 

„neexistující mýtus“. Většina z nich vidí podniky jen jako neetické a nemorální 

subjekty, které se ženou jen za tvorbou zisku. Společnosti by se měly zabývat i 
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činnostmi, které nejsou primárně vykonávány za účelem tvorby zisku, zaměstnancům 

by měly oznamovat včas hrozící nebezpeční uzavření závodu a v žádném případě by se 

neměly nijak podílet na financování politických subjektů. Společnost by se ve svém 

etickém kodexu měla zavázat a především se podle toho i chovat tak, aby byla 

zaměstnanci a okolím vnímána jako podnik, který ctí zásady etického podnikání a není 

pro ni primární jen vysoký zisk a dividendy vyplácené akcionářům. 

Tato skupina otázek přinesla nejvíce vyhraněný názor respondentů ve smyslu rozdílu 

mezi pozitivní a negativní odpovědí. Z toho lze usuzovat, že způsob, jakým by 

v podniku byl etický kodex zaveden je velmi důležitý pro jeho přijetí zaměstnanci. 

Pokud by došlo k jeho zavedení direktivním vyhlášením, lze očekávat, jeho ignorování 

nebo i částečný odpor. 

 

10. Kdybyste zjistil, že ur čité praktiky Vašeho podniku jsou škodlivé pro zam ěstnance 
nebo pro ve řejnost, co byste ud ělal?

41,9%

16,3%
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37,8%

a) b) c) d) e) 

 
Graf 15 Jak byste se zachoval v případě zjištění, že určité praktiky podniku jsou škodlivé pro 

zaměstnance nebo pro veřejnost? 

Vysvětlující legenda:

a) Nic. 

b) Diskutoval bych o tom s 

nadřízenými. 

c) Pokusil se změnit postup společnosti. 

d) Vzdal se funkce, pokud společnost 

odmítne změnit přístup. 

e) Vyhýbal se souhlasu s takovými 

praktikami. 

f) Jiná reakce: 
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Víc jak 40% zaměstnanců by v případě škodlivých praktik podniku neudělalo nic, což je 

alarmující. Otázkou je, proč by se tak zachovali. Zda z obavy o své místo nebo z 

nezájmu. Téměř 38% respondentů by se vyhýbalo souhlasu s takovými praktikami. Což 

také není pozitivní zjištění, protože by s tím nic nedělali, naopak by dělali „mrtvé 

brouky“ a chovali se, jako kdyby se nic nedělo. 16% by o tom diskutovalo 

s nadřízenými – to je jistě pozitivní zjištění, ale část těchto „odvážlivců“ je velmi nízká. 

Ještě nižší je pak procento pracovníků, jež by se pokusili něco změnit a nebo se vzdali 

své funkce. Podnik by měl ve svých zaměstnancích vypěstovat zájem o dění v podniku 

a pocit otevřeného prostředí, které vnímá jejich podněty a nesouhlas s nějakou činností 

nebo přístupem. To na druhou stranu klade zvýšené požadavky i na vedoucí pracovníky, 

kteří musí být schopni svým pořízeným vysvětlit a zdůvodnit případná nepopulární 

rozhodnutí. 
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11. Se kterými z následujících výrok ů o p řenášení morální odpov ědnosti z 
jednotlivc ů na spole čnosti souhlasíte? 

Souhlasím Nesouhlasím

 
Graf 16 Se kterými tvrzeními o přenášení morální odpovědnosti z jednotlivců na společnosti 

souhlasíte? 

 

Vysvětlující legenda:

a) Společenské kontrolní mechanismy 

jsou u podniků neúčinné. 

b) Na společenských hodnotách se lze 

shodnout jen obecně, pro řízení 

podniku se nehodí. 

c) Některé tradiční přístupy osobní 

odpovědnosti jsou nepoužitelné u 

firem. 

d) Podniky mohou svou progresivností 

v přijímání pravidel předstihnout 

společnost jako celek 

 

Respondenti vnímají kontrolní mechanismy u společností jako neúčinné – lze z toho 

vyvozovat, že si, dle jejich názoru, podniky mohou dělat, co chtějí. Nevnímají obecné 

zásady slušného chování mezi lidmi jako použitelná východiska pro podnikání. 

Domnívám se, že zavedením etického kodexu by podnik zlepšil vnímání vztahu obecně 

platných morálních pravidel a podnikání zaměstnanci. Dal by jim jasně najevo, že je 

možné efektivně podnikat a dodržovat při tom zásady slušného chování. 
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12. Se kterými z následujících tvrzení o ohledech n a životní prost ředí souhlasíte?

Spíše souhlasím Spíše nesouhlasím Neutrální

 
Graf 17 Se kterými tvrzeními o ohledech na životní prostředí souhlasíte? 

 

Vysvětlující legenda:

a) Ekologické ohledy představují pro 

firmu velkou ekonomickou zátěž. 

b) Hodnoty etického rozvoje převáží 

zvýšené náklady ekologických 

opatření. 

c) Ekologické inovace otevírají firmě 

nové trhy. 

d) Zájem o životní prostředí dává 

vzniknout novým, efektivnějším 

politickým přístupům a organizacím. 

e) Zájem o prostředí vede k lepšímu 

řízení veřejných projektů. 

f) Péče o prostředí také vede podniky 

ke stanovování potřebných norem 

pro ochranu prostředí. 

g) Ekologická zlepšení vedou k 

celkovému ekonomickému 

prospěchu podniku. 

 

 

Zaměstnanci vnímají ve větší míře ekologické ohledy jako ekonomickou zátěž pro 

podniky. Do jisté míry mají jistě pravdu, ale vzhledem k tomu, že se jedná o 

průmyslový podnik, je ekologický přístup zavedený do výroby nutností. Jak kvůli 

zvyšujícím se požadavkům ze strany legislativy, tak všeobecného vnímání společností. 

Odpovědi týkající se otázky převážení zvýšených nákladů na ekologická opatření nad 

etickým rozvojem jsou značně vyrovnané. Mírně ale převažuje nesouhlas, takže 
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respondenti si nemyslí, že by etický rozvoj byl důležitější než náklady vynaložené na 

jeho dodržování. Pozitivně vnímají oblast otevírání nových trhů díky ekologickým 

inovacím. Značnou převahu nesouhlasu však spatřujeme u zájmu o životní prostředí ve 

vztahu k politickým přístupům a zlepšení řízení veřejných projektů. Z toho lze 

odvozovat, že zaměstnanci nevnímají péči o životní prostředí jako prostředek 

k dosažení lepšího politického prostředí. To koresponduje se společenskou zkušeností 

posledních let, kdy politické elity nezvládly podporu rozvoje solárních elektráren. 

Vyrovnané odpovědi jsou u otázky týkající se vztahu ekologie a ekonomického 

prospěchu firmy. Podnik by se tedy měl snažit o to, aby lépe vysvětloval 

zaměstnancům, že opatření týkající se ochrany životního prostředí jsou nutnou součástí 

podnikání a pro podnik jsou ve výsledku přínosná (i kdyby se mělo zpočátku jednat o 

nákladnější opatření, případně o zamezení ztrát na postizích a pokutách). 

 

13. Jaká je Vaše definice "etiky" v souvislosti s p odnikatelskou sout ěží?
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Graf 18 Jaká je Vaše definice "etiky" v souvislosti s podnikatelskou soutěží? 

 

Vysvětlující legenda:

a) Osobní postoje a normy. 

b) Společenská pravidla. 

c) Statuty. 

 

d) Podnikatelská pravidla a standardy. 

e) Bezvýjimečná osobní čestnost. 

f) Zájem o své bližní. 

g) Jiné.
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Poslední otázka této části zjišťovala názor na definici podnikatelské etiky. Vidíme, že 

nejvíce odpovídajících si tento pojem spojuje s podnikatelskými pravidly a standardy. 

Je však otázkou, zda tato pravidla a standardy odpovídají etickému chování. 

Z předchozích odpovědí vyplývá, že zaměstnanci nevnímají společnosti jako etické 

subjekty. Přesto si etiku s těmito pravidly spojují. Oproti tomu druhá nejčastější 

odpověď směřuje k osobní odpovědnosti a čestnosti jednotlivců, jež podniky řídí a 

vlastně i tvoří. Na třetím místě, co do počtu odpovědí, se umístila společenská pravidla, 

kterými se daná společnost obecně řídí. Společnost by měla jasně vymezit, co je pro ni 

v této oblasti výchozím klíčovým východiskem. Dá tak zaměstnancům jasně najevo, 

z čeho při své činnosti vychází. 

5.4 Vyhodnocení třetí části „Vztah zaměstnanců k pracovní etice“ 

V předposlední části dotazníku jsem zjišťovala, jaký mají pracovníci vztah k etice. 

Otázky se zaměřují na modely chování, které u sebe samých zaměstnanci předpokládají 

při řešení etických otázek, ať už se týkají jich samých, podniku nebo kolegů. Společnost 

by měla znát přístup zaměstnanců k tomuto problému, zjistí tak, co od svých 

zaměstnanců může čekat. V případě, že by s nějakým způsobem jejich jednání 

nesouhlasila, může tak zavést mechanismy, kterými tomuto chování předejde a naopak 

naučí své zaměstnance takovému chování, které je v souladu se zájmem a hlavně 

naplněním etických norem a přístupů, k nimž se podnik hodlá zavázat. 



 69 

5.4.1 Vyhodnocení třetí části a diskuse 

14. Kde nebo u koho byste hledal radu v p řípadě etického dilematu p ři hledání 
správného chování podniku apod.?
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Graf 19 Kde nebo u koho byste hledal radu v případě etického dilematu při hledání správného 

chování podniku apod. 

 

Vysvětlující legenda:

a) U velké společnosti ve svém oboru. 

b) U svého právníka. 

c) U obchodních přátel a společníků. 

d) U osoby v podniku k tomu určené. 

e) V odborném tisku. 

f) Ve sdělovacích prostředcích. 

g) V rodině. 

h) Sám u sebe (ve svých vlastních 

pravidlech chování). 

i) V náboženství. 

j) U svých učitelů a akademických 

autorit. 

k) U svého představeného. 

 

 

V případě řešení správného chování by nejvíce respondentů hledalo pomoc a radu ve 

své rodině. Na jednu stranu je tato odpověď pochopitelná, protože rodina je každému 

z nás nejblíže a máme k ní největší důvěru. Na druhém místě se umístily sdělovací 

prostředky, jež zaměstnanci pravděpodobně považují za zdroj obecně platných zásad 

správného chování. Dále by respondenti hledali řešení sami u sebe, ve svých vlastních 

pravidlech chování. I to je pochopitelný přístup, kdy by každý hledal jaksi svoji vnitřní 

pravdu zakládající se na vlastním morálním přesvědčení. Ostatní možnosti jsou 
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zastoupeny ve velmi nízkém počtu. Společnost by se měla zaměřit na to, aby vytvořila 

pro své zaměstnance odpovídající prostředí důvěry, aby v takové situaci hledali pomoc 

uvnitř vlastního podniku, jehož se vlastně dilema týká. Zlepšit vztahy jak mezi 

nadřízenými a podřízenými, aby se ti nebáli ke svým představeným dojít a požádat je o 

radu, případně aby se mohli obrátit na pracovníka (např. na osobním oddělení), který 

bude zavázán naprostou mlčenlivostí a každému zaměstnanci nabídne pomocnou ruku 

bez jakýchkoliv možných negativních následků pro zaměstnance. 

 

15. Jaká je Vaše obvyklá strategie p ři hledání správného postupu podniku nebo p ři 
etických problémech?

7,0% 3,5%0,6%

43,0%

14,0%

22,1%

1,7%
8,1%

a) b) c) d) e) f) g) h)

 
Graf 20 Jaká je Vaše obvyklá strategie při hledání správného postupu podniku nebo při etických 

problémech? 

 

Vysvětlující legenda:

a) Opatrnost, nesnažit se hrát vedoucí 

roli. 

b) Podělit se o riziko s ostatními. 

c) S konkurencí vytyčit společně 

dodržovaná pravidla. 

d) Poohlédnout se po precedentech. 

 

 

e) Konzultovat s právníky a dalšími 

experty. 

f) Řídit se svým svědomím. 

g) Jednoduše ignorovat etický rozměr 

problému. 

h) Zbavit se odpovědnosti a nechat 

jiného, aby problém rozhodl. 
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Při hledání správného postupu se pracovníci nejčastěji dívají po precedentech. Na jednu 

stranu je to pochopitelný krok, jelikož z nich mohou vyčíst i důsledky, které by mohlo 

dané rozhodnutí přinést. Na druhou stranu to snižuje možnost individuálního a 

originálního řešení daného problému. Dále pak zaměstnanci hledají odpovědi sami u 

sebe a řídí se svým svědomím. V případě čestného zaměstnance je to samozřejmě 

pozitivní přistup, ale ne všichni berou obecné etické hodnoty za své. Mnozí by také 

konzultovali problém s právníky a experty, což je dle mého názoru také pozitivní 

přístup. Otevírají se tak odborným názorům a nechají si poradit od lidí, od nichž se dá 

očekávat dostatečná míra znalostí a zkušeností na to, aby byla jejich rada co 

nejkvalitnější. Jen jeden pracovník by společně s konkurencí vytyčil dodržovaná 

pravidla. Domnívám se, že k takovému chování bude postupem času přecházet stále 

více subjektů, jelikož spolu začínají i konkurenční podniky v některých úrovních 

podnikání spolupracovat, čímž ve výsledku obě strany dosáhnou lepšího výsledky, než 

kdyby mezi sebou jen striktně soupeřily. Podíl respondentů, kteří se radí se svým 

svědomím, naznačuje, že by společnost při obsazování důležitých funkcí, na nichž bude 

docházet k podstatným rozhodnutím, měla brát v potaz etické a morální hodnoty 

uchazečů a obsazovat je lidmi, kteří mají zdravý názor na dané problémy a jsou ochotni 

svá rozhodnutí konzultovat. 
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16. Který z následujících p ředpoklad ů je nejd ůležit ější p ři implementaci firemního 
etického kodexu, postup ů nebo hodnot?

40,1%

24,4%

14,5%

20,9%

a) b) c) d) 

 
Graf 21 Který z předpokladů je nejdůležitější při implementaci etického kodexu, postupů nebo 

hodnot? 

 

Vysvětlující legenda:

a) Informovanost zaměstnanců 

(prostřednictvím firemních publikací, 

schůzí,…). 

b) Pomocné programy určené pro 

orientaci zaměstnanců při pochopení 

a přijetí kodexu. 

c) Využití kodexů a odkazování na ně 

při přijímání zaměstnanců, výcviku 

manažerů, vedení dalších programů. 

d) Vytvoření systému pobídek 

odměňujících jednání v souladu s 

firemními hodnotami.

 

Podnik hodlá implementovat etický kodex. Je tedy důležité zjistit, jakým způsobem to 

má provést, aby byl co nejlépe a nejefektivněji vnímán zaměstnanci. Jako nejdůležitější 

zaměstnanci vidí svoji informovanost. Bude tedy třeba tento úmysl mezi zaměstnance 

rozšířit v takové míře, aby se o něm dozvěděli skutečně všichni. Samozřejmě i 

s informací, co to pro ně znamená a co to přinese nejen jim, ale i podniku. Jako důležitý 

krok respondenti také shledávají pomocné programy, jež jim pomohou pochopit a 

přijmout kodex. Doporučila bych společnosti zjistit počet uchazečů, jež by o takový 

program měli skutečně zájem a podle toho jej pak zorganizovat. Zaměstnanci by také 

uvítali systém pobídek, který by odměňoval jejich chování v souladu s podnikovým 
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etickým kodexem. Odměňovat zaměstnance penězi za to, že se chovají dle kodexu, mi 

nepřipadá správné. Důležitější by bylo je přesvědčit o tom, že takové chování je i pro ně 

prospěšné, např. proto že zlepšuje image podniku, který jim dává práci. Nejméně 

respondentů považuje za nejdůležitější při implementaci etického kodexu nebo hodnot 

využití kodexu už při přijímaní zaměstnanců, výcviku manažerů nebo vedení dalších 

programů. Můj názor je opačný - domnívám se, že po zavedení kodexu by další 

zaměstnanci měli být přijímáni výhradně v souladu s tímto kodexem. Prvotní informaci 

o jeho existenci a hlavních zásadách by měli získat už v průběhu přijímacího řízení. 

Personalisté by vždy měli zkoumat, nakolik se potenciální zaměstnanec ztotožňuje 

s ustanoveními kodexu a případně odmítnout i jinak vyhovujícího uchazeče, pokud 

usoudí, že jeho názory a dosavadní praxe by s ním byly v konfliktu. 

Zahrnout firemní kodex do výcviku manažerů a ostatních zaměstnanců považuji za 

naprostou samozřejmost. 
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Graf 22 Co uděláte, když Váš kolega poruší ustanovení firemního etického kodexu, jež Vám 

současně ukládá takové porušení nahlásit? 

 

Vysvětlující legenda:

a) Nic, každý někdy poruší pravidla. 

b) Řeknete jen dotyčnému, aby to už 

nedělal. 

c) Jako v předchozím bodu, ale při 

opakování to ohlásíte. 

d) Ohlásíte to, jedině pokud se jedná o 

porušení velmi důležité části kodexu, 

ale pak i v případě, že to bude 

znamenat ztrátu zaměstnání. 

e) Ohlásíte každé porušení, protože 

pravidla podniku to vyžadují. 

 

V takovém případě by se nejvíce respondentů zachovalo jednou výstrahou dotyčnému, 

ale při opakování by to nahlásili. Samozřejmě záleží na tom, o jak závažné porušení 

etického kodexu by se jednalo, ale myslím, že i pro morální uvědomění dotyčného, jež 

kodex porušil, je prvotní výstraha doplněná upozornění na nahlášení při opakování 

rozumným řešení. Samozřejmě při zásadním porušení kodexu, které vedlo k hmotným 

škodám je nutné takové chování nahlásit okamžitě. I druhá nejčastější odpověď byla ta, 

že by respondent dotyčného upozornil, ale dál to nenahlásil. Laxní přístup, kdy by 

zaměstnanec neudělal nic, se objevil až na třetím místě v žebříčku četnosti odpovědí. 

Takové chování rozhodně nepovažuji za správné a každý by měl porušení kodexu, o 
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němž se dozví řešit. 11% respondentů, tedy asi 17 zaměstnanců, by takové porušení 

nahlásilo ihned, jelikož je to v souladu s požadavky kodexu. Nejrozumnější se může 

jevit řešení dle odpovědi ad. c), ovšem je zde mnoho otázek – po jak dlouhé době na to 

dotyčný svědek zapomene a při dalším porušení nebude jednat stejně, jestliže 

zaměstnance takto přistihnou a napomenou i další zaměstnanci, nikdy za své prohřešky 

nebude potrestán, do jaké míry mohou řadoví zaměstnanci suplovat vedoucí 

pracovníky? Je na každém člověku, aby si vyhodnotil své hodnoty a možné následky, 

které mohou být jeho jednáním způsobeny.  

 

18. Jak zareagujete na nabídku atraktivního a jisté ho místa, kterou Vám ud ělá 
konkurent Vašeho podniku?

16,9%

20,3%

16,3%

34,3%

12,2%

a) b) c) d) e) 

 
Graf 23 Jak zareagujete na atraktivní pracovní nabídku od konkurenta svého podniku? 

 

Vysvětlující legenda:

a) Ihned ji odmítnete. 

b) Oznámíte to Vašemu podniku, 

rezignujete a potom nabídku 

přijmete. 

c) Rezignujete, aniž byste informovali 

Vaši společnost a poté nabídku 

přijmete. 

d) Oznámíte to svému podniku a budete 

vyjednávat o lepších podmínkách. 

e) Nejprve přijmete nabídku a až poté 

někoho informujete.
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Nejvíce respondentů by takové nabídky využilo k vyjednávání se společností 

(současným zaměstnavatelem) ke zlepšení svých stávajících podmínek. Na jednu stranu 

je takové lidské chování pochopitelné, na druhou stranu by měl podnik ocenit loajálnost 

svých zaměstnanců, kteří ji také mohli přijmout a nikomu to neoznámit. Druhou 

nejčastější odpovědí byl postup oznámení svému podniku, rezignace a přijetí nové 

nabídky. I tento postup se mi zdá být korektní, jelikož zaměstnanec svého 

zaměstnavatele informuje a až poté činí zásadní kroky. Třetí nejčastější odpovědí bylo 

okamžité odmítnutí takové nabídky. Ze 172 respondentů takto odpovědělo 29 z nich. 

Téměř stejný počet respondentů (28) by však rezignovali, aniž by o tom někoho 

informovali a poté nabídku přijali. A nakonec 21 z nich by nejprve přijalo nabídku a 

poté někoho informovalo. Více jak ¼ respondentů by o tom svého zaměstnavatele 

vůbec neinformovala a přijala nabídku. To považuji za velmi vysokou hodnotu. Podnik 

by měl vychovávat loajální a věrné zaměstnance, kteří se nebojí přijít s něčím takovým, 

jako je nabídka zaměstnání od konkurenční společnosti. Navíc se tak předejde tomu, 

aby konkurence získala člověka, jež by mohl vynést důležité informace o vlastním 

podniku a tím jej poškodit. Jak již bylo mnohokrát řečeno – loajální zaměstnanci 

s pocitem sounáležitosti a důležitosti pro podnik jsou nejlepšími a nejpřínosnějšími 

pracovníky. 

Celkově lze konstatovat, že by v případě nabídky jiného zaměstnání zůstala v podniku 

přibližně polovina oslovených (viz odpovědi a) a d)), druhá polovina by takovou 

možnost téměř jistě využila a odešla. 
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6 NÁVRH DOPORUČENÍ PRO SPOLEČNOST 

Zlepšit komunikaci vedení společnosti a zaměstnanců 

Komunikace je všeobecně považována za základ mezilidských vztahů, ať už osobních či 

profesních. Z dotazníkového šetření jasně vyplynulo, že zaměstnanci nejsou spokojeni 

s úrovní komunikace mezi nimi a vedením podniku. Tento nelichotivý fakt můžeme 

částečně přisuzovat velikosti společnosti. Společnost zaměstnává téměř 500 

zaměstnanců ve třech divizích a šesti odděleních. Výroba navíc probíhá ve třísměnném 

provozu. Není proto možné pořádat celopodniková setkání. Je ale jisté, že je nutné 

vnitropodnikovou komunikaci cíleně a systematicky zlepšit. Domnívám se, že by bylo 

vhodné organizovat setkání na různých úrovních. Jednotlivých vedoucích pracovníků 

s vedením, kdy by vedoucí dále předávali informace na nižší úrovně. Zaměstnancům by 

mohlo být také umožněno, aby si své zástupce zvolili sami podle toho, ke komu mají 

největší důvěru. Je třeba zajistit, aby nedocházelo k informačním šumům a předávání 

zkreslených informací. Dalším možným nástrojem pro zlepšení komunikace jsou 

podnikové oběžníky. Ty mohou být v podniku šířeny v tištěné verzi (a umísťovány 

například na nástěnky v jednotlivých odděleních a divizích) nebo rozesílány mailem 

všem zaměstnancům. Ti by se s nimi mohli blíže seznámit a měli by čas na jejich 

důkladné prostudování. 

 

Zřídit anonymní schránky přání a stížností 

Vzhledem k projevené nespokojenosti zaměstnanců a jejich pocitu, že s nimi podnik 

dostatečně nekomunikuje, bych doporučila v podniku zavést schránky přání a stížností. 

Do nich budou moci zaměstnanci bez obav anonymně vyjádřit svoji nespokojenost 

s nějakou z oblastí dění ve společnosti. Schránky by byly vybírány dle potřeby 

vedoucími jednotlivých útvarů a poté vyhodnocovány. Následná opatření mohou být 

komunikována prostřednictvím interního oběžníku nebo informačních e-mailů. 

 

Zajistit zaměstnancům možnosti zvyšování kvalifikace a vzdělání 

Zaměstnanci také projevili nespokojenost s možnostmi zvyšování své kvalifikace. 

Podnik by měl uvítat a ocenit, že jeho pracovníci mají zájem o svůj růst a nestačí jim 
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jen „odpracovat si svých osm hodin a jít domů“. Vzdělaní zaměstnanci jsou pro podnik 

přínosem – mají vyšší produktivitu, mohou podniku pomoci s technickými či 

technologickými problémy nebo naopak zlepšeními. Na vyšších managerských pozicích 

navíc můžeme sledovat trend, kdy mzda není pro zaměstnance hlavním motivačním 

faktorem. Více oceňují a vítají možnost vzdělávání. Což je potřeba nejen na vysokých 

manažerských postech, ale i u pracovníků ve správě nebo u výrobních dělníků. Kdo jiný 

zná podnik lépe než zaměstnanci a kdo jiný může přijít s řešeními, která podniku 

pomohou (ať už v jakékoliv oblasti). Při zvažování nabídky těchto kurzů by však mělo 

být bráno v potaz, komu budou nabízeny. Přizpůsobit nabídku podle pracovního 

zařazení zaměstnanců, aby to mělo přínos jak pro pracovníky, tak i pro společnost. 

 

Rozšířit mezi zaměstnance povědomí o podnikatelské etice 

Z dotazníkového šetření vyplývá, že zaměstnanci mají skeptický postoj k samotné 

podnikatelské etice. Pro efektivní zavedení etického kodexu by je bylo vhodné 

informovat o samotném významu tohoto pojmu, co podnikatelská etika obsahuje, jaké 

má její dodržování výhody pro podniky, k čemu se naopak zavazují. 

 

Klást důraz na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 

Zaměstnanci vnímají velice pozitivně tuto oblast. Doporučila bych podniku, aby ji 

začlenil jako významný bod do etického kodexu a kladl na ni důraz. Jednak to nebude 

stát společnost žádné další síly navíc, jednak je to důležitý aspekt každého podnikání. 

 

Rozšířit systém a strukturu zaměstnaneckých benefitů 

Pro každého zaměstnance je jedním z nejdůležitějších faktorů v hodnocení spokojenosti 

se zaměstnáním mzda. Lidé, kteří jsou nespokojeni s finančním ohodnocením své práce 

pak odvádějí svůj výkon podle toho, do jaké míry vnímají jeho ohodnocení. Je důležité 

dávat zaměstnancům najevo, že si podnik jejich práce váží a snaží se jej podle toho také 

adekvátně ohodnotit. Domnívám se, že zavedením některých z nabízených benefitů by 

společnost dala pracovníkům najevo, že si jejich práce váží a je pro ni důležitá. 

Dosáhnou tím nárůst nejen produktivity práce, ale i loajálnosti zaměstnanců. Ta je 

považována i za jednu z hlavních konkurenčních výhod a podnik tak nebude přicházet o 
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kvalitní pracovníky, kteří se rozhodnou podnik opustit právě kvůli nespokojenosti 

(nejen) s ohodnocením své práce 

V úvahu přicházejí například tyto formy zaměstnaneckých benefitů: 

• příspěvek na MHD – společnost se nachází v okrajové části města, takže 

velká část zaměstnanců dojíždí do zaměstnání městskou hromadnou 

dopravou. Poskytováním příspěvku by podnik zaměstnancům s touto nutnou 

položkou výdajů pomohl, ale současně by dával najevo, že má zájem o 

životní prostředí a podporuje jeho ochranu využíváním městské hromadné 

dopravy 

• vzdělávací kurzy – jak již bylo mnohokrát řečeno, zaměstnanci pociťují 

nedostatek v možnosti dalšího vzdělávání. Tento bod byl již rozebrán (viz. 

výše), ale domnívám se, že jeho zařazení v mezi zaměstnanecké benefity je 

na místě. 

• příspěvek na penzijní připojištění – tímto příspěvkem by dal podnik 

zaměstnancům jasně najevo, že mu nejsou lhostejní a zajímá se o ně i do 

budoucna. V dnešní nejisté ekonomické situaci, kdy nikdo neví, jak na tom 

po nástupu do penze bude, je penzijní připojištění jistě dobrý krokem. Navíc 

pokud by podnik zaměstnancům na toto připojištění přispíval, zvýšil by si 

důvěru a loajalitu svých pracovníků. 

• příspěvek na dovolenou – jedná se o další možný benefit, který samozřejmě 

každý zaměstnanec rád uvítá. Společnost poskytuje standardně 5 týdnů 

dovolené, což je pozitivní krok a zaměstnanci jsou za to rádi, pokud by jim 

ale poskytoval i příspěvek na dovolenou (samozřejmě v rozumné výši, aby 

to příliš nezatížilo podnikové finance) zvýšil by tím jejich pozitivní vnímání 

společnosti. 

• příspěvek na dětský tábor – společnost působí ve velkém městě. 

Zaměstnanci jsou proto rádi, když mohou své děti poslat na letní dětský 

tábor, do přírody a pryč od věčného smogu a prachu. Tímto příspěvkem by 

společnost projevila zájem i o rodiny, potažmo děti svých zaměstnanců. 
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7 NÁVRH ETICKÉHO KODEXU SPOLE ČNOSTI 

ABC, A.S. 

V této kapitole uvádím vybrané body etického kodexu spolu s komentářem, který 

objasňuje důvod jejich zařazení do kodexu. Etický kodex je sestaven jako sada 

prohlášení, k nimž se jednotliví zaměstnanci napříč organizační strukturou zavazují. 

Plné a formální znění etického kodexu lze nalézt v příloze č. 1. 

 

PREAMBULE 

Úvodní část zdůvodňuje účel a smysl zavedení etického kodexu.  

 

„My ve společnosti ABC, a.s. jsme v každodenním pracovním životě připraveni řídit se 

vysoce etickými a profesionálními hodnotami s cílem dosažení maximální spokojenosti 

našich zaměstnanců i obchodních partnerů. Vše co děláme, děláme čestně, přátelsky, 

povzbudivě a dynamicky.“ 

 

SMYSL EXISTENCE SPOLEČNOSTI 

Následující část se věnuje smyslu existence podniku, jeho postavení na trhu a 

samotnému poslání podniku.  

 

„Společnost ABC, a.s. působí na trhu již řadu let. Během nich jsme vytvořili pozici 

stabilní, spolehlivé a inovativní společnosti. Dobrá pověst a výsledky, které máme za 

sebou, jsou naší nejsilnější konkurenční výhodou. Uvědomujeme si, že za naším 

úspěchem stojí úsilí všech zaměstnanců.“ 

 

ZAM ĚSTNANCI 

Pro sestavení této části kodexu byly použity výsledky dotazníkového šetření. Jsou zde 

zahrnuty otázky vzájemných zaměstnaneckých vztahů, vztahů mezi vedením podniku a 

zaměstnanci, zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, etické zásady při 

vykonávání pracovní činnosti. Z nich pak vyplývají práva, ale i povinnosti 

zaměstnanců, které jsou uvedeny v bodech.  
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V mezilidských vztazích obecně, ale v pracovněprávních obzvlášť, je nejdůležitější 

hodnotou respekt a úcta. Proto je tento bod zařazen v etickém kodexu na prvním místě.  

I. „Vztahy k našim zaměstnancům zakládáme na úctě k člověku a respektování 

základních lidských práv.“ 

 

Dalším důležitým aspektem pro spokojené zaměstnance, kteří se společnosti odmění 

nejkvalitnějšími výkony je vlídné pracovní prostředí.  

II. „Pracovní atmosféra je založena na důvěře, partnerství, týmové spolupráci a 

loajalitě.“ 

 

Dalším důležitým bodem každého etického kodexu je odměna za práci.  

IV. „Naši zaměstnanci jsou odměňováni čistě na základě jejich kvalifikace, 

osobnostních předpokladů a odváděných pracovních výkonů. Mzda je vyplácena vždy ve 

stanovený termín.“ 

 

V každé společnosti je důležitá především komunikace, proto je zařazena jako další v 

pořadí.  

V. „Společnost dbá na informování o všem, co je pro práci jednotlivých pracovníků 

důležité jak mezi zaměstnanci navzájem, tak ze strany vedoucích pracovníků.“ 

 

VII. „Společnost se zavazuje k pravidelnému informování všech zaměstnanců o 

celkovém dění v podniku.“ 

 

VIII. „Nedílnou součástí úspěchu společnosti jsou informace, různé nápady, zlepšení a 

ojedinělé technologické postupy. Proto všichni zaměstnanci dbají na ochranu 

důvěrných informací o činnosti společnosti a zavazují se, že takové informace nikdy 

nezneužijí pro svůj prospěch nebo je neposkytnou třetím osobám.“ 

 

Vzhledem k tomu, že se jedná o průmyslový podnik, je nesmírně důležitá ochrana 

zdraví při práci. V tomto bodě projevili zaměstnanci spokojenost, avšak je také nutné jej 

zařadit do etického kodexu.  
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IX „Bezpečnost a ochrana zdraví při práci je pro společnost na prvním místě. Zavazuje 

se poskytnout zaměstnancům veškeré prostředky pro ochranu jejich zdraví. Zaměstnanci 

se současně zavazují tyto prostředky využívat dle platného předpisu.“ 

 

Zaměstnanci projevili nespokojenost v oblasti dalšího vzdělávání a kvalifikace. Tento 

bod je však také nesmírně důležitý a proto nesmí v etickém kodexu chybět. 

X. „Společnost se zavazuje poskytovat svým zaměstnancům adekvátní možnosti pro 

zvyšování kvalifikace a vzdělání.“ 

 

Následují body týkající se přijímání nových zaměstnanců a možnosti kariérního 

postupu. Respondenti tuto oblast označili za ne příliš jasnou, proto je třeba ji v etickém 

kodexu ošetřit.  

XII. „Zaměstnanci jsou přijímáni výhradně na základě jejich kvalifikace a způsobilosti 

danou práci vykonávat. Společnost se distancuje od jiných forem přijímání pracovníků, 

jako je např. rodinná příslušnost, protekce apod.“ 

 

XIII. „Společnost se zavazuje ke stanovení jasných pravidel pro kariérní růst. Tato 

pravidla vycházejí ze schopností a odvedené práce každého zaměstnance.“ 

 

Závěrečná část kodexu se věnuje obecné zásadě upravující ochranu majetku a dobrého 

jména podniku.  

XIV. „Zaměstnanci používají pracovní prostředky v souladu se stanovenými pravidly a 

dbají na ochranu majetku společnosti.“ 
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ZÁKAZNÍCI 

Další důležitou kapitolou etického kodexu jsou zásady chování vůči zákazníkům. 

Zákazníci jsou spolu se zaměstnanci nejdůležitější součástí strategie podnikového 

řízení. Proto je třeba stanovit si zásady pro jednání právě s touto skupinou stakeholderů. 

 

I. „Společnost jedná se svými zákazníky zdvořile, s úctou a respektem.“ 

 

II. „Každý zákazník je pro společnost stejně důležitý a společnost dbá o stoprocentní 

splnění požadavků a přání, jež na ni zákazník klade.“ 

 

III. „Společnost plní své sliby a rozvíjí dlouhodobou spolupráci.“ 

 

DODAVATELÉ 

Pro každý podnik jsou nesmírně důležití i dodavatelé. Na nich závisí, zda bude mít 

podnik dostatek zdrojů pro svoji činnost. Je třeba upravit vztahy i s touto skupinou 

zainteresovaných osob.  

 

I. „Společnost zakládá své vztahy s dodavateli na vzájemném dodržování etických 

pravidel.“ 

 

II. „Společnost považuje za samozřejmost udržování a rozvíjení vztahů výhodných pro 

obě strany.“ 

 

IV. „Společnost zaručuje dodržování sjednaných platebních podmínek s dodavateli.“ 

 

KONKURENCE 

Tato oblast etického kodexu upravuje zásady poctivého konkurenčního boje, do kterého 

řadím i závazek získávat informace o konkurenci pouze legálními prostředky a záměrně 

nepoškozovat dobré jméno konkurenčních podniků.  

I. „P ři konkurenčním boji uplatňuje společnost taktiku důrazného, ale čestného 

chování.“ 
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III. „Společnost zásadně nepoužívá nelegální prostředky k získání informací o svých 

konkurentech, jako je průmyslová špionáž, korupce apod.“ 

 

V. „Konkurence není společnost vnímána jako nepřítel, ale jako hnací motor při 

zlepšování sebe sama.“ 

 

VLASTNÍCI 

Významnou skupinou, k níž je třeba vymezit zásady chování, jsou vlastníci společnosti. 

Podnik je akciovou společnosti a proto je třeba dodržovat etické principy vůči 

akcionářům, kteří vložili do společnosti své finanční prostředky a očekávají především 

pravdivé poskytování informací o chodu společnosti a výsledcích, jichž je v podniku 

dosahováno. 

I. „Společnost se zavazuje k bezmezné péči o zájmy svých vlastníků.“ 

 

II. „Společnost svým vlastníkům předkládá účetní a jiné výkazy vždy v aktuálním, 

pravdivém a kompletním znění.“ 

 

IV. „Společnost záměrně netají před vlastníky zásadní úmysly a při jejich řešení s 

vlastníky plně spolupracuje.“  

 

VŠEOBECNÉ OKOLÍ SPOLEČNOSTI 

Poslední kapitola etického kodexu je zaměřena na vztah společnosti vůči státu, 

životnímu prostředí a okolí, s nímž podnik přichází nejvíce do styku.  

 

I. „Společnost se snaží svojí činností přispět k zlepšování podnikatelského prostředí v 

České republice.“ 

 

II. „Společnost hradí daně vždy ve správném termínu a v řádné výši.“ 

 

III. „Společnost se snaží při své činnosti přijímat taková opatření, která povedou k co 

nejnižší míře zatěžování životního prostředí.“ 
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PLATNOST KODEXU 

Závěrečná část etického kodexu pojednává o jeho platnosti, podmínkách uplatňovaných 

v případě jeho porušení, ale také o způsobu řešení situací, jejichž úpravu zaměstnanci v 

etickém kodexu nenaleznou.  

 

„Etický kodex se stává závazným ode dne jeho přijetí valnou hromadou společnosti 

ABC, a.s. Každému zaměstnanci bude poskytnut jeden výtisk etického kodexu a k jeho 

dodržování se jednotliví zaměstnanci zaváží svým podpisem na určené listině, která 

bude dál v podniku archivována.  

 

Dodržování etického kodexu se stává závaznou podmínkou pro zaměstnání ve 

společnosti. Při porušení nebo nedodržení zásad etického kodexu se toto chování 

hodnotí jako přestupek a při zvlášť závažném překročení těchto zásad může podnik 

přistoupit až k propuštění zaměstnance.  

 

Jestliže se zaměstnanec ocitne v situaci, která není kodexem upravena, vyhledá pomoc a 

radu u svého nadřízeného nebo u pracovníka, který bude v podniku speciálně určen 

jako osoba pověřená k řešení takovýchto situací.“ 
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8 EKONOMICKÉ ZHODNOCENÍ ZAVEDENÍ 

ETICKÉHO KODEXU 

Navržený etický kodex bude předán podniku ke schválení. Jedná se o zpracování, které 

jsem provedla na základě svých zjištění o společnosti. Předpokládám, že podnik bude 

mít návrhy na změny či úpravu některých částí kodexu. Po vzájemné komunikaci těchto 

změn pak sestavíme výsledné znění, které si společnost vezme za své. Etický kodex by 

měl být vyhotoven v tištěné podobě a rozšířen mezi zaměstnance. Domnívám se, že by 

se měl rozmístit do všech oddělení v podniku – od jednotlivých divizí až po správu a 

nejvyšší vedení. Společnost by při jeho implementaci měla provést jakousi formu 

školení, představit zaměstnancům jednotlivé body kodexu a objasnit jejich význam. 

Zájem o takovou prezentaci uvedli sami zaměstnanci ve svých odpovědích v dotazníku. 

Dále považuji za vhodné umístit etický kodex na internetové stránky podniku. 

Mnou provedenou analýzu a následné vypracování etického kodexu jsem zpracovala 

zdarma. Společnosti tak odpadly náklady spojené s výzkumem nutným před sestavením 

a zavedením etického kodexu, ať by bylo prováděno vlastními silami či externím 

dodavatelem. Prostředky, které podnik bude muset vynaložit, jsou náklady spojené 

s prezentací kodexu zaměstnancům. Za tyto náklady můžeme považovat mzdu školitele, 

případně náklady spojené s využitím externích služeb. Další položkou je pořízení a 

instalace schránek přání a stížností. Vyčíslení nákladů uvádí následující tabulka. 

 

Tvorba, zpracování 0 Kč 

Tisk 26 600 Kč 

Propagace 4 000 Kč 

Školení 85 000 Kč 

Kontrola 20 000 Kč 

Schránky přání a stížností 12 000 Kč 

Náklady celkem 147 600 Kč 
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Nejvyšší položkou je školení. Je tomu tak z důvodu velikosti podniku – společnost 

zaměstnává téměř 500 zaměstnanců, část z nich ve třísměnném provozu. Tomu je třeba 

školení přizpůsobit a samozřejmě jich bude muset být realizováno několik. Ať už si 

podnik najme externí školící firmu nebo pověří svého zaměstnance, náklady na 

proškolení pracovníků budou vysoké. Tisk kodexů předpokládám v nákladu asi 450 

kusů jednodušší verze, která bude rozdána každému zaměstnanci, 10 kusů této verze pro 

nově nastupující zaměstnance a 30 kusů v kvalitnějším a dražším provedení pro top 

management společnosti a vlastníky. Kontrola dodržování a účinnosti zavedení kodexu 

může být prováděna pověřeným pracovníkem přímo v podniku. Propagací zavedení 

kodexu je myšleno umístění zmínky (nebo i celého kodexu, záleží na uvážení vedení 

společnosti) na internetové stránky společnosti. Dále by bylo vhodné rozmístit 

jednoduché plakáty nebo letáčky na vývěsní místa v podniku. Poslední položkou jsou 

schránky přání a stížností, které doporučuji umístit do všech oddělení a divizí, 

v útvarech s vyšším počtem zaměstnanců i ve více kusech. Instalace může být 

provedena zaměstnancem a náklady spojené s pořízením a instalací jedné schránky 

uvažuji ve výši 1 000 Kč/ks. 

 

Za přínosy etického kodexu můžeme považovat zvýšení loajality zaměstnanců. 

V dotazníku respondenti projevili častou nespokojenost s přístupem podniku k nim 

samým. Jestliže budou tyto body v kodexu uvedeny, pochopitelně i se způsoby řešení, 

zaměstnanci tak budou uspokojeni zájmem podniku a vědomím toho, že se s jejich 

námitkami něco dělá. Jestliže podnik zohlední nespokojenost s hodnocením 

sebevzdělávání nebo absenci možnosti zvýšení kvalifikace v rámci podniku, dosáhne 

tak i vyšší produktivity a kvality, možná i nových řešení v oblasti výroby – zlepšené 

postupy nebo jiné „pomůcky“, které přijdou z řad zaměstnanců. Dále se společnosti 

zvýši kredit. Domnívám se, že odběratelé (i ti potenciální) ocení, že společnost sleduje 

současné trendy ve vývoji podnikatelské etiky. Tyto přínosy je bohužel těžké ohodnotit 

konkrétními finančními částkami. 
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9 ZÁVĚR 

Cílem této práce bylo vytvořit návrh znění etického kodexu pro společnost ABC, a.s. 

Na základě požadavku společnosti na zachování anonymity jsem změnila její název.  

 

V první části práce jsem se zaměřila na etická východiska této problematiky. Vysvětluji 

zde základní pojmy jako morálka, etika, společenská odpovědnost v podnikání a 

ekonomické důvody pro její uplatňování, teoretická východiska etických kodexů. Etické 

kodexy jsou považovány za jeden z nejúčinnějších nástrojů při uplatňování principů 

společensky odpovědného podnikání. Podniky v České republice následují trend 

uplatňování podnikatelské etiky a zavádění etických kodexů ve své činnosti jen velmi 

pomalu. Proto jsem si zvolila tuto problematiku a díky ochotě vedení společnosti 

ABC, a.s. jsem ji mohla zpracovávat na podniku s průmyslovou činností, kde považuji 

etický kodex za samozřejmý dokument.  

 

Po představení společnosti jsem přešla k analýze etického a sociálního prostředí. Tuto 

analýzu jsem prováděla na základě sociologických metod výzkumu, konkrétně 

písemného dotazování, pozorování a rozhovoru se zaměstnanci. Nejúčinnější metodou 

bylo písemné dotazování. Vzhledem k charakteru společnosti a přirozené nedůvěře 

zaměstnanců vůči cizím osobám v podniku byly ostatní dvě metody spíš doplňkové. 

Dotazníkové šetření proběhlo mezi 250 zaměstnanci, přičemž se vrátilo 172 vyplněných 

dotazníků. Získala jsem tedy dostatečný reprezentativní vzorek pro další práci, na jejímž 

konci je návrh znění etického kodexu. Tento kodex vychází ze zjištění, ke kterým jsem 

během zpracování diplomové práce dospěla. Na těchto zjištěních zakládám i doporučení 

pro podnik.  

 

Navržený etický kodex bude předložen společnosti a v případě jakýchkoliv připomínek 

upraven. Po jeho přijetí společností však nelze považovat tento proces přijetí etických 

principů do své podnikatelské činnosti za ukončený. Je třeba dbát o jeho dodržování, 

kontrolovat jej, v případě výskytu nahodilých událostí jej doplnit. Společnost by se však 
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neměla odklonit od prvotních zásad, ke kterým se přijetím tohoto kodexu zaváže. Na 

závěr bych jen uvedla, že stanovený cíl práce byl splněn.  
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PŘÍLOHY 

Příloha č. 1: Návrh etického kodexu společnosti ABC, a.s. 

 

 

PREAMBULE 

„My ve společnosti ABC, a.s. jsme v každodenním pracovním životě připraveni řídit se 

vysoce etickými a profesionálními hodnotami s cílem dosažení maximální spokojenosti 

našich zaměstnanců i obchodních partnerů. Vše co děláme, děláme čestně, přátelsky, 

povzbudivě a dynamicky. 

Etický kodex je souhrn základních zásad, které jsme se rozhodli jako zaměstnanci 

ABC, a.s. znát, dodržovat a řídit se jimi. Zároveň je nám rádcem při řešení 

nestandardních situací, kdy si nevíme rady s tím, co je na hranici etického chování. 

Etický kodex sjednotí vnímání naší společnosti jako podniku, jehož hlavním cílem jsou 

spokojení zaměstnanci, obchodní partneři, vlastníci i všeobecné okolí.“ 

SMYSL EXISTENCE SPOLEČNOSTI 

„Společnost ABC, a.s. působí na trhu již řadu let. Během nich jsme vytvořili pozici 

stabilní, spolehlivé a inovativní společnosti. Dobrá pověst a výsledky, které máme 

za sebou, jsou naší nejsilnější konkurenční výhodou. Uvědomujeme si, že za naším 

úspěchem stojí úsilí všech zaměstnanců. Ti jej vytvářejí svými každodenními 

profesionálními výkony. Díky tomu můžeme garantovat našim zákazníkům 

spokojenost. Spokojený zaměstnanec je základním stavebním kamenem při budování 

dlouhodobě prosperující a úspěšné společnosti, na jejímž druhém břehu stojí spokojený 

zákazník.“ 
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ZAM ĚSTNANCI  

I. „Vztahy k našim zaměstnancům zakládáme na úctě k člověku a respektování 

základních lidských práv.“ 

II.  „Pracovní atmosféra je založena na důvěře, partnerství, týmové spolupráci 

a loajalitě.“ 

III.  „V naší společnosti zásadně odmítáme jakoukoliv formu protěžování, 

zneužívání, ponižování, diskriminace či snad fyzického, psychického nebo 

sexuálního obtěžování.“ 

IV.  „Naši zaměstnanci jsou odměňováni čistě na základě jejich kvalifikace, 

osobnostních předpokladů a odváděných pracovních výkonů. Mzda je vyplácena 

vždy ve stanovený termín.“ 

V. „Společnost dbá na informování o všem, co je pro práci jednotlivých pracovníků 

důležité jak mezi zaměstnanci navzájem, tak ze strany vedoucích pracovníků.“ 

VI.  „Společnost dbá na kvalitní a efektivní předávání informací mezi jednotlivými 

divizemi a odděleními.“ 

VII.  „Společnost se zavazuje k pravidelnému informování všech zaměstnanců 

o celkovém dění v podniku.“ 

VIII.  „Nedílnou součástí úspěchu společnosti jsou informace, různé nápady, zlepšení 

a ojedinělé technologické postupy. Proto všichni zaměstnanci dbají na ochranu 

důvěrných informací o činnosti společnosti a zavazují se, že takové informace 

nikdy nezneužijí pro svůj prospěch nebo je neposkytnou třetím osobám.“ 

IX.  „Bezpečnost a ochrana zdraví při práci je pro společnost na prvním místě. 

Zavazuje se poskytnout zaměstnancům veškeré prostředky pro ochranu jejich 

zdraví. Zaměstnanci se současně zavazují tyto prostředky využívat dle platného 

předpisu.“ 

X. „Společnost se zavazuje poskytovat svým zaměstnancům adekvátní možnosti 

pro zvyšování kvalifikace a vzdělání.“ 

XI.  „Společnost úměrně odmění zájem, snahu a následné výsledky v souvislosti se 

zvyšováním kvalifikace a vzdělání každého pracovníka.“ 
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XII.  „Zaměstnanci jsou přijímáni výhradně na základě jejich kvalifikace 

a způsobilosti danou práci vykonávat. Společnost se distancuje od jiných forem 

přijímání pracovníků, jako je např. rodinná příslušnost, protekce apod.“ 

XIII.  „Společnost se zavazuje ke stanovení jasných pravidel pro kariérní růst. Tato 

pravidla vycházejí ze schopností a odvedené práce každého zaměstnance.“ 

XIV.  „Zaměstnanci používají pracovní prostředky v souladu se stanovenými pravidly 

a dbají na ochranu majetku společnosti.“ 

XV. „Zaměstnanci dbají na ochranu dobrého jména společnosti a jednají tak, aby se 

vyhnuli střetu firemního zájmu s jejich soukromým zájmem.“ 

XVI.  „Zaměstnanci si plně uvědomují, že nesmí přijímat žádné dary, které by byly 

v rozporu s profesionálním chováním společnosti, nebo by je zavazovaly 

k jakémukoliv nečestnému jednání v rámci obchodních vztahů.“ 

ZÁKAZNÍCI 

I. „Společnost jedná se svými zákazníky zdvořile, s úctou a respektem.“ 

II.  „Každý zákazník je pro společnost stejně důležitý a společnost dbá 

o stoprocentní splnění požadavků a přání, jež na ni zákazník klade.“ 

III.  „Společnost plní své sliby a rozvíjí dlouhodobou spolupráci.“ 

IV.  „Pro zaměstnance společnosti je samozřejmé etické a čestné chování vůči všem 

zákazníkům, i těm potenciálním. Zákazníci se proto ve vztahu k naší společnosti 

nesetkají s neetickými prostředky pro získání jejich důvěry a uzavření smlouvy, 

jako by mohly být např. dary, výjimečné obchodní podmínky apod. Totéž 

chování očekáváme od svých zákazníků.“ 

V. „Samozřejmostí při vztazích se zákazníky je dodržování platné legislativy.“ 
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DODAVATELÉ 

I. „Společnost zakládá své vztahy s dodavateli na vzájemném dodržování etických 

pravidel.“ 

II.  „Společnost považuje za samozřejmost udržování a rozvíjení vztahů výhodných 

pro obě strany.“ 

III.  „Vztahy se svými dodavateli zakládá na principu vzájemného dodržování 

vysoké jakosti dodávaných produktů.“ 

IV.  „Společnost zaručuje dodržování sjednaných platebních podmínek s dodavateli.“ 

V. „Řešení případných nesrovnalostí probíhá po vzájemné domluvě obou stran, 

přičemž společnost dbá na zachování etických principů.“ 

 

 

KONKURENCE 

I. „Při konkurenčním boji uplatňuje společnost taktiku důrazného, ale čestného 

chování.“ 

II.  „K posílení svého postavení na trhu používá společnost pouze dovolené 

prostředky v souladu s dodržením etických pravidel.“ 

III.  „Společnost zásadně nepoužívá nelegální prostředky k získání informací o svých 

konkurentech, jako je průmyslová špionáž, korupce apod.“ 

IV.  „Společnost dbá na to, aby svým jednáním záměrně nepoškozovala dobré jméno 

konkurence.“ 

V. „Konkurence není společnost vnímána jako nepřítel, ale jako hnací motor při 

zlepšování sebe sama.“ 
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VLASTNÍCI 

I. „Společnost se zavazuje k bezmezné péči o zájmy svých vlastníků.“ 

II.  „Společnost svým vlastníkům předkládá účetní a jiné výkazy vždy v aktuálním, 

pravdivém a kompletním znění.“ 

III.  „Společnost seznamuje své vlastníky se všemi chystanými změnami nebo 

záměry v plném rozsahu a v souvislosti se všemi okolnostmi.“ 

IV.  „Společnost záměrně netají před vlastníky zásadní úmysly a při jejich řešení 

s vlastníky plně spolupracuje.“ 

 

 

VŠEOBECNÉ OKOLÍ SPOLEČNOSTI 

I. „Společnost se snaží svojí činností přispět k zlepšování podnikatelského 

prostředí v České republice.“ 

II.  „Společnost hradí daně vždy ve správném termínu a v řádné výši.“ 

III.  „Společnost se snaží při své činnosti přijímat taková opatření, která povedou 

k co nejnižší míře zatěžování životního prostředí.“ 

IV.  „Společnost se snaží nejvyšší možnou měrou nezatěžovat své bezprostřední 

okolí smogem, hlukem nebo jinými nepříjemnými vlivy souvisejícími s její 

činností.“ 

V. „Společnost se maximální možnou měrou podílí na vzkvétání okolí společnosti, 

do čehož spadá i podpora sportovních, kulturních a charitativních akcí.“ 
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PLATNOST KODEXU 

„Etický kodex se stává závazným ode dne jeho přijetí valnou hromadou společnosti 

ABC, a.s. Každému zaměstnanci bude poskytnut jeden výtisk etického kodexu a k jeho 

dodržování se jednotliví zaměstnanci zaváží svým podpisem na určené listině, která 

bude dál v podniku archivována. Zaměstnanci dostanou možnost k absolvování školení, 

aby tento kodex správně pochopili a uplatňovali. Zaměstnanci na řídících úrovních 

dodržování etického kodexu každoročně stvrdí svým podpisem.  

Etický kodex bude poskytnut a objasněn každému nastupujícímu zaměstnanci, který se 

k jeho dodržování také zaváže svým podpisem k tomu určené listiny. 

Dodržování etického kodexu se stává závaznou podmínkou pro zaměstnání 

ve společnosti. Při porušení nebo nedodržení zásad etického kodexu se toto chování 

hodnotí jako přestupek a při zvlášť závažném překročení těchto zásad může podnik 

přistoupit až k propuštění zaměstnance.  

Jestliže se zaměstnanec ocitne v situaci, která není kodexem upravena, vyhledá pomoc 

a radu u svého nadřízeného nebo u pracovníka, který bude v podniku speciálně určen 

jako osoba pověřená k řešení takovýchto situací.“ 
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Příloha č. 2: Dotazník 

1. Úvodní otázky tohoto dotazníku se týkají Vašeho celkového hodnocení přístupu 
podniku ke svému okolí. Označte ta tvrzení, která podle Vašeho názoru podnik nejlépe 
charakterizují:  

• a) v budoucnu pravděpodobně poroste 

• b) má dobrou pověst 

• c) pečuje o poskytování kvalitních služeb svým zákazníkům 

• d) jde o moderní podnik na úrovni doby 

• e) plánuje budoucí rozvoj 

• g) jde o prosperující společnost 

• h) pečuje o bezpečnost práce 

• i) respektuje svou společenskou odpovědnost 

• j) dodržuje vysoký etický standard 

• k) zajímá se o návrhy a zkušenosti zaměstnanců 

• l) platí mzdy srovnatelné s jinými podniky 

• m) dokáže přilákat kvalitní zaměstnance 

• n) dobře řídí své pracovníky 

• o) stará se o zaměstnance (pokud ano, uveďte, prosím, konkrétní příklady do 
položky "Jiné") 

• p) dokáže si udržet kvalitní zaměstnance 

• q) odměňuje dobrý výkon 

• Jiné:  

 
2. Jak hodnotíte na základě svých zkušeností podnik podle následujících hledisek? 
(Označte jednu možnost u každého hlediska.)  

  
Velmi 
dobře 

Dobře Průměrně 
Velmi 
špatně 

Nelze 
použít 

 

a) Firma bere ohled 
na zaměstnance. 

       

b) Poskytuje jim 
informace o prac. 
příležitostech v 
rámci podniku. 
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Velmi 
dobře 

Dobře Průměrně 
Velmi 
špatně 

Nelze 
použít 

 

c) Poskytuje zácvik 
potřebný pro 
současnou práci. 

       

d) Umožňuje získat 
vyšší kvalifikaci. 

       

e) Neprodleně řeší 
stížnosti ohledně 
bezpečnosti práce. 

       

f) Schopnosti 
vrcholového vedení. 

       

g) Bezpečnost práce 
v podniku. 

       

h) Zájem o 
bezpečnost práce. 

       

i) Podnik pravidelně 
informuje 
zaměstnance o dění 
v podniku. 

       

j) Ochota řešit 
problémy 
pracovníků a 
vycházet vstříc 
jejich zájmům. 

       

k) Příležitosti k 
povýšení jsou 
transparentní. 

       

 
3. Nakolik souhlasíte s následujícími tvrzeními o podniku? (Označte jednu hodnotu 
nejbližší Vašemu názoru.)  

  
Velmi 
dobře 

Dobře Průměrně 
Velmi 
špatně 

Nelze 
použít 

 

Firma vychází vstříc 
potřebám 
zaměstnanců. 

       

Postupy přidělování 
nových míst jsou 
spravedlivé. 

       

Podnik nemá 
nadbytečné úrovně 
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Velmi 
dobře 

Dobře Průměrně 
Velmi 
špatně 

Nelze 
použít 

 

řízení. 

Poskytuje 
kvalifikovaným 
zaměstnancům 
stejnou možnost 
povýšení. 

       

Podnik se zajímá i o 
pracovníky, jejichž 
místa byla zrušena. 

       

Podnik odměňuje 
vedoucí za péči o 
rozvoj podřízených. 

       

Lze snadno získat 
přesné informace o 
politice firmy. 

       

Podnik povzbuzuje 
týmovou práci. 

       

Podnik odměňuje 
týmovou práci. 

       

 
4. Jak silně souhlasíte / nesouhlasíte s následujícími tvrzeními o řízení Vašeho úseku 
nebo oddělení? (Označte jednu hodnotu nejbližší Vašemu názoru.)  

  
Velmi 
dobře 

Dobře Průměrně 
Velmi 
špatně 

Nelze 
použít 

 

Má jasnou koncepci 
řízení. 

       

Vytváří prostředí 
podporující inovace. 

       

Stará se o problémy 
zaměstnanců. 

       

Vytváří ovzduší 
důvěry a 
otevřenosti. 

       

Aktivně vyhledává 
názory pracovníků. 

       

Udržuje 
informovanost 
zaměstnanců o dění 
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Velmi 
dobře 

Dobře Průměrně 
Velmi 
špatně 

Nelze 
použít 

 

v podniku. 

 
5. Označte a blíže kvantifikujte, nakolik souhlasíte/nesouhlasíte s následujícími 
tvrzeními.  

  
Silný 
souhlas 

Neutrální 
Silný 
nesouhlas 

Nehodí se  

Celkově podnik:       

Klade důraz na servis 
zákazníkům. 

      

Zná potenciální 
možnosti zaměstnanců. 

      

Podporuje své 
zaměstnance. 

      

Zkouší nové myšlenky.       

Zkouší inovace 
plánovitě, 
organizovaně. 

      

Rozvíjí inovační 
programy. 

      

Dbá na kvalitu.       

Snaží se zvýšit 
produktivitu. 

      

Má vypracovaný 
program rozvoje 
zaměstnanců. 

      

Vyniká v řízení.       

Má porozumění pro 
lidi. 

      

Vykazuje sociální 
odpovědnost, podporuje 
dobročinnost. 
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6. Jak se zaměstnanci stávají v podniku úspěšnými?  

  
Silný 
souhlas 

Neutrální 
Silný 
nesouhlas 

Nehodí se  

Dobrými výkony.       

Ochotou převzít 
odpovědnost. 

      

Dobrým vycházením s 
ostatními zaměstnanci. 

      

Účastí na výcvikových 
a rozvojových 
programech. 

      

Ochotou k přeložení v 
rámci firmy. 

      

Zvyšováním vzdělání.       

Prokázáním technické 
zdatnosti. 

      

Zastáváním prestižních 
funkcí. 

      

Dluhou prací v 
podniku. 

      

Významným přínosem 
pro podnik. 

      

Rozsáhlými přesčasy.       

Zdokonalováním se ve 
volném čase. 

      

 
7. Ze kterých u uvedených zdrojů skutečně získáváte informace a ze kterých byste je 
chtěli získávat?  

  Získávám 
Chtěl bych 
získávat 

 

Od spoluzaměstnanců.     

Z nástěnky.     

Od svého nadřízeného.     

Z interních oběžníků.     

Na schůzích oddělení.     
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  Získávám 
Chtěl bych 
získávat 

 

Na setkání s vedením.     

V osobním oddělení.     

 
8. Které z následujících služeb podle Vás patří k povinnostem podniku vůči 
zaměstnancům (možno více odpovědí) 1 - Získávám; 2 - Chtěl bych získávat  

• Péče o děti zaměstnanců. 

• Mateřská dovolená. 

• Dovolená na péči o nemocné dítě. 

• Zajištění parkování včetně event. hlídání. 

• Pružná pracovní doba. 

• Jiné:  

 
9. Kdybyste zjistil, že určité praktiky Vašeho podniku jsou škodlivé pro zaměstnance 
nebo pro veřejnost, co byste udělal?  

• Nic. 

• Diskutoval bych o tom s nadřízenými. 

• Pokusil se změnit postup společnosti. 

• Vzdal se funkce, pokud společnost odmítně změnit přístup. 

• Vyhýbal se souhlasu s takovými praktikami. 

• Jiné:  

 
10. Se kterým z následujících tvrzení spíše souhlasíte/nesouhlasíte?  

  Souhlasím Nesouhlasím  

Společnosti nemají svědomí; jsou 
to právní subjekty, nikoliv osoby. 

    

Jediným projevem společenské 
odpovědnosti u podniku je zvýšit 
zisk. 

    

Rozdílní příjmy jsou příčinou 
nespravedlnosti ve společnosti. 

    

Podnik by se neměl zabývat     
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  Souhlasím Nesouhlasím  

žádnou aktivitou, která není 
zisková. 

Osobní hodnoty by měly být 
podřízeny hodnotám a zájmům 
podniku. 

    

Podnik by měl být řízen výlučně s 
ohledem na zisk podílníků. 

    

Zaměstnancům by mělo být 
oznámeno min. dva měsíce 
předem o hrozícím uzavření jejich 
závodu. 

    

Žádná etika podnikání neexistuje.     

Společnostem by neměly být 
dovoleny příspěvky politikům či 
stranám. 

    

 
11. Se kterými z následujících výroků o přenášení morální odpovědnosti z jednotlivců 
na společnosti souhlasíte?  

  Souhlasím Nesouhlasím  

Společenské kontrolní 
mechanismy jsou u podniků 
neúčinné. 

    

Na společenských hodnotách se 
lze shodnout jen obecně, pro 
řízení podniku se nehodí. 

    

Některé tradiční přístupy osobní 
odpovědnosti jsou nepoužitelné u 
firem. 

    

Podniky mohou svou 
progresivností v přijímání 
pravidel předstihnout společnost 
jako celek. 
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12. Se kterými z následujících tvrzení o ohledech na životní prostředí souhlasíte?  

  Souhlasím 
Spíše 
souhlasím 

Nesouhlasím  

Ekologické ohledy 
představují pro firmu 
velkou ekonomickou zátěž. 

     

Hodnoty etického rozvoje 
převáží zvýšené náklady 
ekologických opatření. 

     

Ekologické inovace otvírají 
firmě nové trhy. 

     

Zájem o životní prostředí 
dává vzniknout novým, 
efektivnějším politickým 
přístupům a organizacím. 

     

Zájem o prostředí vede k 
lepšímu řízení veřejných 
projektů. 

     

Péče o prostředí také vede 
podniky ke stanovování 
potřebných norem pro 
ochranu prostředí. 

     

Ekologická zlepšení vedou 
k celkovému 
ekonomickému prospěchu 
podniku. 

     

 
13. Jaká je Vaše definice "etiky" v souvislosti s podnikatelskou soutěží? (Označte jednu 
odpověď.)  

• Osobní postoje a normy. 

• Společenská pravidla. 

• Statuty. 

• Podnikatelská pravidla a standardy. 

• Bezvýjimečná osobní čestnost. 

• Zájem o své bližní. 

• Jiné:  
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14. Kde nebo u koho byste hledal radu v případě etického dilematu při hledání 
správného chování podniku apod.? (Označte jednu odpověď.)  

• U velké společnosti ve svém oboru. 

• U svého právníka. 

• U obchodních přátel a společníků. 

• U osoby v podniku k tomu určené. 

• V odborném tisku. 

• Ve sdělovacích prostředcích. 

• V rodině. 

• Sám u sebe (ve svých vlastních pravidlech chování) 

• V náboženství. 

• U svých učitelů a akademických autorit. 

• U svého představeného. 

 
15. Jaká je Vaše obvyklá strategie při hledání správného postupu podniku nebo při 
etických problémech? (Označte jednu odpověď.)  

• Opatrnost, nesnažit se hrát vedoucí roli. 

• Podělit se o riziko s ostatními. 

• S konkurencí vytyčit společně dodržovaná pravidla. 

• Poohlédnout se po precedentech. 

• Konzultovat s právníky a dalšími experty. 

• Řídit se svým svědomím. 

• Jednoduše ignorovat etický rozměr problému. 

• Zbavit se odpovědnosti a nechat jiného, aby problém rozhodl. 

 
16. Který z následujících předpokladů je nejdůležitější při implementaci firemního 
etického kodexu, postupů nebo hodnot? (Možno více odpovědí.)  

• Informovanost zaměstnanců (prostřednictvím firemních publikací, 
schůzí,…) 

• Pomocné programy určené pro orientaci zaměstnanců při pochopení a přijetí 
kodexu. 



 110 

• Využití kodexů a odkazování na ně při přijímání zaměstnanců, výcviku 
manažerů, vedení dalších programů. 

• Vytvoření systému pobídek odměňujících jednání v souladu s firemními 
hodnotami. 

 
17. Pokud poruší spoluzaměstnanec ustanovení firemního etického kodexu, co uděláte, 
když Vám kodex ukládá každé takové porušení nahlásit? (Možno více odpovědí.)  

• Nic, každý někdy poruší pravidla. 

• Řeknete jen dotyčnému, aby to už nedělal. 

• Jako v předchozím bodu, ale při opakování to ohlásíte. 

• Ohlásíte to, jedině pokud se jedná o porušení velmi důležité části kodexu, 
ale pak i v případě, že to bude znamenat strátu zaměstnání. 

• Ohlásíte každé porušení, protože pravidla podniku to vyžadují. 

• Jiné:  

 
18. Jak zareagujete na nabídku atraktivního a jistého místa, kterou Vám udělá konkurent 
Vašeho podniku? (Označte jednu odpověď.)  

• Ihned ji odmítnete. 

• Oznámíte to Vašemu podniku, rezignujete a potom nabídku přijmete. 

• Rezignujete, aniž byste informovali Vaši spoleščnost a poté nabídku 
přijmete. 

• Oznámíte to svému podniku a budete vyjednávat o lepších podmínkách. 

• Nejprve přijmete nabídku a až poté někoho informujete. 

• Jiné:  

 
19. Následující otázky se týkají Vaší spokojenosti s různými okolnostmi Vašeho života. 
Označte.  

  
Velmi 
spokojen 

Spokojen Nespokojen 
Velmi 
nespokojen 

Nerozhodně  

Vaše životní 
úroveň. 

       

Vzdělání jako 
příprava na 
zaměstnání. 
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Velmi 
spokojen 

Spokojen Nespokojen 
Velmi 
nespokojen 

Nerozhodně  

Jak Vám v 
současnosti 
vychází různe 
oblasti osobního 
života. 

       

Váš rodinný život.        

Zaměstnání a 
práce, kterou 
vykonáváte. 

       

Etika podnikání ve 
Vašem podniku. 

       

Vzdělání jako 
příprava pro život. 

       

Vztah k dětem.        

Vztah k manželce.        

Využití volného 
času. 

       

 
20. Prosím, doplňte informace o sobě:  

  Muž Žena  

Pohlaví     

 
21. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?  

• 1) základní 

• 2) středoškolské  

• 3) středoškolské s maturitou 

• 4) vysokoškolské bakalářské 

• 5) vysokoškolské magisterské 
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22. Jak dlouho jste u společnosti zaměstnán/a  

• 1) méně než 1 rok 

• 2) 1 - 4 roky 

• 3) 5 - 9 let 

• 4) 10 - 19 let 

• 5) více než 20 let 

 
23. Jaký je Váš věk?  

• 1) do 20 let 

• 2) 20 - 29 let 

• 3) 30 - 39 let 

• 4) 40 - 49 let 

• 5) 50 - 59 let 

• 6) 60 a více let 

 
24. Kolik hodin týdně strávíte obvykle na pracovišti?  

• 1) 40 a méně 

• 2) 41 - 50 hodin 

• 3) 51 - 55 hodin 

• 4) 56 - 60 hodin 

• 5) 60 hodin a více 

 
25. Jste vedoucí pracovník, máte podřízené?  

  Ano Ne  

Jste vedoucí pracovník, máte 
podřízené?  
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Příloha č. 3: Výsledky dotazníkového šetření 

Otázky Odpovědi a četnosti 

 

1. Úvodní otázky tohoto dotazníku se týkají Vašeho celkového hodnocení přístupu 

podniku ke svému okolí. Označte jedno nebo více tvrzení, která podle Vašeho 

názoru podnik nejlépe charakterizují:       

       

 Podnik…      

a) v budoucnu pravděpodobně poroste 40     

b) má dobrou pověst 56     

c) pečuje o poskytování kvalitních služeb svým zákazníkům 52     

d)  jde o moderní podnik na úrovni doby 40     

e)  plánuje budoucí rozvoj 56     

f) jde o prosperující společnost 56     

g) pečuje o bezpečnost práce 44     

h) respektuje svou společenskou odpovědnost 24     

i) dodržuje vysoký etický standard 20     

j) zajímá se o návrhy a zkušenosti zaměstnanců 28     

k) platí mzdy srovnatelné s jinými podniky 36     

l) dokáže přilákat kvalitní zaměstnance 20     

m) dobře řídí své pracovníky 28     

n) stará se o zaměstnance (pokud ano, uveďte, prosím, konkrétní 4     
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o) dokáže si udržet kvalitní zaměstnance 32     

p) odměňuje dobrý výkon 24     

       

       

 

2. Jak hodnotíte na základě svých zkušeností podnik podle následujících hledisek? 

(Označte jednu možnost u každého hlediska.) 

Velmi 

dobře Dobře Průměrně 

Velmi 

špatně Nelze použít 

       

a) Firma bere ohled na zaměstnance. 28 36 88 20 0 

b) Poskytuje jim informace o prac. příležitostech v rámci podni 8 60 80 24 0 

c) Poskytuje zácvik potřebný pro současnou práci. 12 60 80 20 0 

d)  Umožňuje získat vyšší kvalifikaci. 16 64 60 24 8 

e)  Neprodleně řeší stížnosti ohledně bezpečnosti práce. 40 68 52 8 4 

f) Schopnosti vrcholového vedení. 28 76 52 12 4 

g) Bezpečnost práce v podniku. 56 84 28 4 0 

h) Zájem o bezpečnost práce. 52 76 40 4 0 

i) Podnik pravidelně informuje zaměstnance o dění v podniku. 20 64 64 24 0 

j) Ochota řešit problémy pracovníků a vycházet vstříc jejich zá 32 48 76 16 0 

k) Příležitosti k povýšení jsou transparentní. 12 44 80 24 12 
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3. Nakolik souhlasíte s následujícími tvrzeními o podniku? (Označte jednu 

možnost nejbližší Vašemu názoru.) 

Velmi 

dobře Dobře Průměrně 

Velmi 

špatně Nelze použít 

       

a) Firma vychází vstříc potřebám zaměstnanců. 28 64 64 12 4 

b) Postupy přidělování nových míst jsou spravedlivé. 12 68 60 20 12 

c) Podnik nemá nadbytečné úrovně řízení. 32 44 80 12 4 

d)  Poskytuje kvalifikovaným zaměstnancům stejnou možnost povýšení. 8 56 88 20 0 

e)  Podnik se zajímá i o pracovníky, jejichž místa byla zrušena. 8 16 68 60 20 

f) Podnik odměňuje vedoucí za péči o rozvoj podřízených. 16 44 72 24 16 

g) Lze snadno získat přesné informace o politice firmy. 12 56 56 36 12 

h) Podnik povzbuzuje týmovou práci. 44 36 72 16 4 

i) Podnik odměňuje týmovou práci. 24 36 88 16 8 

       

       

 

4. Jak silně souhlasíte / nesouhlasíte s následujícími tvrzeními o řízení Vašeho 

úseku nebo oddělení? (Označte jednu možnost nejbližší Vašemu názoru.) 

Velmi 

dobře Dobře Průměrně 

Velmi 

špatně Nelze použít 

       

a) Má jasnou koncepci řízení. 40 52 60 16 4 

b) Vytváří prostředí podporující inovace. 32 56 72 4 8 

c) Stará se o problémy zaměstnanců. 20 56 72 24 0 

d)  Vytváří ovzduší důvěry a otevřenosti. 20 52 76 20 4 

e)  Aktivně vyhledává názory pracovníků. 4 60 56 48 4 

f) Udržuje informovanost zaměstnanců o dění v podniku. 20 44 72 32 4 
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5. Označte a blíže kvantifikujte, nakolik souhlasíte/nesouhlasíte s následujícími 

tvrzeními.  Celkově podnik: 

Silný 

souhlas Neutrální 

Silný 

nesouhlas Nehodí se  

       

a) Klade důraz na servis zákazníkům. 24 128 0 20  

b) Zná potenciální možnosti zaměstnanců. 92 72 8 0  

c) Udržuje s pracovníky otevřenou komunikaci. 48 88 28 8  

d)  Podporuje své zaměstnance. 40 104 24 4  

e)  Zkouší nové myšlenky. 80 68 16 8  

f) Zkouší inovace plánovitě, organizovaně. 56 100 8 8  

g) Rozvíjí inovační programy. 52 92 16 12  

h) Dbá na kvalitu. 104 52 16 0  

i) Snaží se zvýšit produktivitu. 132 36 4 0  

j) Má vypracovaný program rozvoje zaměstnanců. 28 116 28 0  

k) Vyníká v řízení. 28 120 20 4  

l) Má porozumění pro lidi. 32 112 24 4  

m) Vykazuje sociální odpovědnost, podporuje dobročinnost. 44 76 28 24  
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6. Jak se zaměstnanci stávají v podniku úspěšnými? (např. zvýrazněním 

vybraného hodnocení) 

Silný 

souhlas Neutrální 

Silný 

nesouhlas Nehodí se  

       

a) Dobrými výkony. 108 56 8 0  

b) Ochotou převzít odpovědnost. 95 68 8 1  

c) Dobrým vycházením s ostatními zaměstnanci. 52 108 12 0  

d)  Účastí na výcvikových a rozvojových programech. 31 45 96 0  

e)  Zvyšováním vzdělání. 24 42 106 0  

f) Ochotou k přeložení v rámci firmy. 56 84 28 4  

g) Prokázáním technické zdatnosti. 52 68 52 0  

h) Zastáváním prestižních funkcí. 36 88 48 0  

i) Dluhou prací v podniku. 99 65 8 0  

j) Významným přínosem pro podnik. 86 73 13 0  

k) Rozsáhlými přesčasy. 112 38 22 0  

l) Zdokonalováním se ve volném čase. 29 38 105 0  

       

       

 

7. Ze kterých u uvedených zdrojů skutečně získáváte informace a ze kterých byste 

je chtěli získávat? (Označte více možností) Získávám  

Chtěl bych 

získávat    

       

a) Od spoluzaměstnanců. 160 8    

b) Z nástěnky. 92 56    

c) Od svého nadřízeného. 105 48    
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d)  Z interních oběžníků. 64 84    

e)  Na schůzích oddělení. 58 65    

f) Na setkání s vedením. 35 68    

g) V osobním oddělení. 43 45    

       

       

 

8. Které z následujících služeb podle Vás patří k povinnostem podniku vůči 

zaměstnancům (možno více odpovědí)      

       

a) Péče o děti zaměstnanců. 28     

b) Mateřská dovolená. 85     

c) Dovolená na péči o nemocné dítě. 123     

d)  Zajištění parkování včetně event. hlídání. 52     

e)  Pružná pracovní doba. 98     

f) Jiné:  3     

 Vrácené odpovědi: vzdělávání, kvalitní pracovní prostředí, odpovídající hodnocení      

       

       

 

9. Se kterým z následujících tvrzení spíše souhlasíte/nesouhlasíte? (Označte více 

možností) Souhlasím Nesouhlasím    

       

a) Společnosti nemají svědomí; jsou to právní subjekty, nikoliv osoby. 69 10    

b) Jediným projevem společenské odpovědnosti u podniku je zvýšit zisk. 75 8    

c) Rozdílné příjmy jsou příčinou nespravedlnosti ve společnosti. 68 34    
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d)  Podnik by se neměl zabývat žádnou aktivitou, která není zisková. 5 135    

e)  Osobní hodnoty by měly být podřízeny hodnotám a zájmům podniku. 94 36    

f) Podnik by měl být řízen výlučně s ohledem na zisk podílníků. 2 142    

g) 

Zaměstnancům by mělo být oznámeno min. dva měsíce předem o hrozícím uzavření 

jejich závodu. 134 0    

h) Žádná etika podnikání neexistuje. 86 57    

i) Společnostem by neměly být dovoleny příspěvky politikům či stranám. 157 14    

       

       

 

10. Kdybyste zjistil, že určité praktiky Vašeho podniku jsou škodlivé pro 

zaměstnance nebo pro veřejnost, co byste udělal? (Označte jednu odpověd)      

       

a) Nic. 72     

b) Diskutoval bych o tom s nadřízenými. 28     

c) Pokusil se změnit postup společnosti. 4     

d)  Vzdal se funkce, pokud společnost odmítně změnit přístup. 3     

e)  Vyhýbal se souhlasu s takovými praktikami. 65     

f) Jiná reakce 0     
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13. Jaká je Vaše definice "etiky" v souvislosti s podnikatelskou soutěží? (Označte 

pouze jednu možnost)      

       

a) Osobní postoje a normy. 14     

b) Společenská pravidla. 39     

c) Statuty. 2     

d)  Podnikatelská pravidla a standardy. 58     

e)  Bezvýjimečná osobní čestnost. 47     

f) Zájem o své bližní. 12     

g) Jiné 0     

       

       

 

14. Kde nebo u koho byste hledal radu v případě etického dilematu při hledání 

správného chování podniku apod.? (Označte pouze jednu možnost.)      

       

a) U velké společnosti ve svém oboru. 12     

b) U svého právníka. 9     

c) U obchodních přátel a společníků. 6     

d)  U osoby v podniku k tomu určené. 5     

e)  V odborném tisku. 9     

f) Ve sdělovacích prostředcích. 13     

g) V rodině. 98     

h) Sám u sebe (ve svých vlastních pravidlech chování) 10     
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i) V náboženství. 2     

j) U svých učitelů a akademických autorit. 5     

k) U svého představeného. 3     

       

       

 

15. Jaká je Vaše obvyklá strategie při hledání správného postupu podniku nebo 

při etických problémech? (Označte pouze jednu možnost.)      

       

a) Opatrnost, nesnažit se hrát vedoucí roli. 12     

b) Podělit se o riziko s ostatními. 6     

c) S konkurencí vytyčit společně dodržovaná pravidla. 1     

d)  Poohlédnout se po precedentech. 74     

e)  Konzultovat s právníky a dalšími experty. 24     

f) Řídit se svým svědomím. 38     

g) Jednoduše ignorovat etický rozměr problému. 3     

h) Zbavit se odpovědnosti a nechat jiného, aby problém rozhodl. 14     
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16. Který z následujících předpokladů je nejdůležitější při implementaci 

firemního etického kodexu, postupů nebo hodnot? (Označte pouze jednu možnost)      

       

a) Informovanost zaměstnanců (prostřednictvím firemních publikací, schůzí,…) 69     

b) Pomocné programy určené pro orientaci zaměstnanců při pochopení a přijetí kodexu. 42     

c) 

Využití kodexů a odkazování na ně při přijímání zaměstnanců, výcviku manažerů, 

vedení dalších programů. 25     

d)  Vytvoření systému pobídek odměňujících jednání v souladu s firemními hodnotami. 36     

       

       

 

17. Pokud poruší spoluzaměstnanec ustanovení firemního etického kodexu, co 

uděláte, když Vám kodex ukládá každé takové porušení nahlásit? (Označte pouze 

jednu možnost )      

       

a) Nic, každý někdy poruší pravidla. 43     

b) Řeknete jen dotyčnému, aby to už nedělal. 46     

c) Jako v předchozím bodu, ale při opakování to ohlásíte. 59     

d)  

Ohlásíte to, jedině pokud se jedná o porušení velmi důležité části kodexu, ale pak i v 

případě, že to bude znamenat ztrátu zaměstnání. 5     

e)  Ohlásíte každé porušení, protože pravidla podniku to vyžadují. 19     

f) Jiné:  0     
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18. Jak zareagujete na nabídku atraktivního a jistého místa, kterou Vám udělá 

konkurent Vašeho podniku? (Označte pouze jednu možnost)      

       

a) Ihned ji odmítnete. 29     

b) Oznámíte to Vašemu podniku, rezignujete a potom nabídku přijmete. 35     

c) Rezignujete, aniž byste informovali Vaši společnost a poté nabídku přijmete. 28     

d)  Oznámíte to svému podniku a budete vyjednávat o lepších podmínkách. 59     

e)  Nejprve přijmete nabídku a až poté někoho informujete. 21     

f) Jiné: 0     

       

       

 

19. Následující otázky se týkají Vaší spokojenosti s různými okolnostmi Vašeho 

života. (Označte pouze jednu možnost v každé podotázce) 

Velmi 

spokojen Spokojen Nespokojen 

Velmi 

nespokojen Nerozhodně 

       

a) Vaše životní úroveň. 15 137 8 0 12 

b) Vzdělání jako příprava na zaměstnání. 2 62 65 12 31 

c) Jak Vám v současnosti vychází různe oblasti osobního života. 31 88 9 2 42 

d)  Váš rodinný život. 55 88 12 2 15 

e)  Zaměstnání a práce, kterou vykonáváte. 8 115 45  4 

f) Etika podnikání ve Vašem podniku. 14 62 43 11 42 

g) Vzdělání jako příprava pro život. 8 41 67 8 48 

h) Vztah k dětem. 66 74 0 0 32 

i) Vztah k manželce. 38 115 0 0 19 
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j) Využití volného času. 12 48 56 42 14 

       

       

 20. Prosím, doplňte informace o sobě: Muž Žena    

       

 Pohlaví      

  145 27    

 Nejvyšší dosažené vzdělání:      

 základní 3     

 středoškolské  54     

 středoškolské s maturitou 62     

 vysokoškolské bakalářské 14     

 vysokoškolské magisterské 39     

       

 Délka zaměstnání u společnosti: 

méně než 1 

rok 1 - 4 roky 5 - 9 let 10 - 19 let 

více než 20 

let 

  4 48 92 23 5 

       



 125 

 

 Jaký je Váš věk:      

 do 20 let 3     

 20 - 29 let 23     

 30 - 39 let 48     

 40 - 49 let 54     

 50 - 59 let 35     

 60 a více let 9     

       

 Kolik hodin týdně strávíte obvykle na pracovišti: 40 a méně 41 - 50 hodin 51 - 55 hodin 

56 - 60 

hodin 

60 hodin a 

více 

  0 158 14 0 0 

       

 Jste vedoucí pracovník, máte podřízené? Ano Ne    

  21 151    

 

 


