
Etika v podnikání:   
teorie mravnosti; soustava názorů na mravnost, systém mravních norem; morálka, mravnost 

a) Vůči státu  

• Nebývá až tak problematické, stát má donucovací prostředky (zákony, represe) 
– vynucuje strachem 

• Je však většinou nutné hledat maximální využitelnost možného (optimalizace 
daní, odpočítatatelné položky) 

• Zejména v minulosti byli největší hrdinové ti, co stát nejvíce šidili – specialita 
mladých demokracií 

• Naopak setkal jsem se v GB s tím, že byli hrdi na to, že platí daně, i když je 
mohli ušetřit  

• Příčina nekorektního chování vůči státu může být ve vysoké daňové zátěži, 
velmi pozdního dne daňové svobody, dlouhodobé nestabilitě pravidel (zákonů) 

b) Vůči dodavatelům 

• Včas platit 

• Korektně reklamovat 
• Zbytečně nevymrzovat 

c) Vůči zákazníkům 

• Plnit jejich očekávání (není nutné nabízet o moc více, nezaplatí to) 

• Objem, náklady, kvalita, čas, optimální okamžik 
• Cenotvorba 
• Respektovat náboženské odlišnosti (Korán neuznává daně, při jednání pozor na 

ukazování podrážky boty…, neodvolatelný akreditiv lze odvolat, vítěz 
výběrového řízení – nemusí platit) 

• Energetizace zákazníka: a) věrný, b) nadšený, c)spokojený, d)vynucený, 
e)odmítající (HRRZ=( a+b) / (d+e) >1) 

d) Vůči zaměstnancům 

• Energetizační stavy jednotlivce: a) spolupodnikatel, b) zlepšovatel, c) plnič, 
d) poloplnič, e) egocentrik  (HRRJ=( a+b) / (d+e) >1), ořezávání suchých větví, 
motivace (finanční i jiná), stimulace (srdeční pohon) – různá rychlost a čas 
nástupu a trvání. Ideologie rozšiřujr a)+b), politika (příkazy a zákazy) 
potlačuje d)+e) 

• Typologie podnikové kultury: a) stabilizátor, b) revitalizátor, c) hasič, d) 
žába, e) hrobník (HRRP=( a+b) / (d+e) >1) – ukazuje, zda se lidé ctí, nebo zda 
jde o pracovní tábor 

• Typologie osobnosti: E extrovert x I  introvert, N intujitivní x S smyslové, T 
myšlení x F cítění, J usuzování x P vnímání  → hledači, realizátoří, 
dokončovači, vůdci. Je-li pracovní správně zařazen, řádově mu roste 
výkonnost a opačně 



• Lidé – sociální kapitál – vnitřní entropie (eint< 0,5) – preferuje japonský systém 

• S čím lidé pracují – znalostní kapitál (prodej, vývoj, ekonomika, nákup, 
výroba, informatika, administrativa) – vnější entropie (eext< 0,5) – preferuje 
USA, SRN systém 

• Celková entropie :  ecelk= eext + eint - eext x  eint    (0,6 a méně – dobré x  0,9 a 
více ohrožení existence) 

• První liga má ecelk< 0,55 a zde se rozděluje Paretovsky 80/20, princip 
minimaxu 

e) Vůči majitelům a firmě 

• Moudrost: Počet majitelů má být vždy lichý, ale tři je moc 
• Je třeba majitele soustavně „vychovávat“ 
• Je nutné respektovat rozdílná národnostní, náboženská, zvyklostní pravidla 

• Je nutné jej zatáhnout do zodpovědnosti a upozornit ho na ni 
• Je třeba ho přesvědčit o prioritách, preference dlouhodobých cílů 

• Potencíál úspěšnosti: PÚ = (1- ecelk) * 100 (%) …je-li < 10% hranice krachu 
• Stupeň komplexity určuje rychlost procesů: a) Egocentrický (starám se sám o 

sebe na ostatní kašlu), b) Vynucený (udělám jen, co musím), c) Reciproční 
(něco za něco), d) Velkorysý (řekni si o pomoc), e) Spontánní (nabídnu 
pomoc) – morálka je zrcadlem stupně komplexity.   Je-li e) + d)  >   50% 
(biologický systém, kde platí 1+1 >2 osmóza x gravitace), je-li a) + b)  >   50% 
(žumpa, kde platí 1+1 << 2),                                                                                                                                     

f)       Vůči konkurenci 

• Princip westernového pistolníka – rychleji, více, přesnější střely než 
konkurence, ale nejednat jako „padouch“ – ten sice může krátkodobě, 
jednorázově zvítězit, ale nikdy nebude vítězit systematicky a trvale (Kožený, 
Krejčíř…). „Lež má krátké nohy“                                                                       

g) Vůči sobě 

• Heslo: „nesmí se mi udělat zle, když se každé ráno při holení vidím v zrcadle“ 
• Je třeba sjednotit slova a činy – důležité stále, ale hlavně v krizovém 

menežmentu 
• Nutno předem v hlavě vytyčit hranici kam až jsem ochoten jít (legislativně, 

lidsky) 

a) – g) roste obtížnost 

- Chybí více pokory (zejména mladým) 
- Zbytečně převládá „uplakanost“ – jsem jenom Čech 
- Neexistuje obecný recept na úspěch  !!! 

30. 06. 2007                                                                                             Ing. Otto Daněk - GŘ                                                         

                                                                                                    Atas elektromotory Náchod a.s. 



STÁDIA MRAVNÍHO VÝVOJE LAWRENCE KOHLBERGA  

I.  PRE- MORÁLNÍ  ÚROVE Ň 

Úroveň 1. – Stádium 

VÝVOJ U JEDINCE VÝVOJ V KULTUŘE 

Morálka daná trestem a poslušností Sociální Darwinismus 

Morální chování je určováno jeho fyzickými 
důsledky. Typické je vyhýbání se trestu a 
uchylování se k násilí. 

Morální chování je určováno obavami ze 
zániku a nezbytnosti finančního přežití 

 

Úroveň 2. – Stádium 

VÝVOJ U JEDINCE VÝVOJ V KULTUŘE 

Naivní účelový hedonismus Machiavelismus 

Postoje k chování určují potřeby 
uspokojování individuálních potřeb. 

Jednání určuje prospěch firmy. Úspěšné 
dosahování cílů ospravedlňuje použití 
„jakýchkoliv“ účinných prostředků. 

 

II.  KONVENČNÍ MORÁLKA  

Úroveň 3. – Stádium 

VÝVOJ U JEDINCE VÝVOJ V KULTUŘE 

Morálka „Poslušného dítěte“ Komformismus 

Dobrý člověk je ten, který uspokojuje 
koníčky a očekávání rodiny, společníků. 

To co je správné nebo špatné chování je dáno 
společenskými normami. K jejich uznávání 
nutí uznávaní profesionálové. 

 

Úroveň 4. – Stádium 

VÝVOJ U JEDINCE VÝVOJ V KULTUŘE 

Morálka daná autoritou Loajalita k autoritě 

Nejdůležitější je plnění svých „povinností“ a 
požadavků autorit. 

Morální kritéria stanovuje ten, kdo má moc. 
Co je správné nebo špatné určují nositelé 
legální moci. 



MORÁLKA OSOBN Ě PŘIJATÝCH PRINCIP Ů 

Úroveň 5. – Stádium 

VÝVOJ U JEDINCE VÝVOJ V KULTUŘE 

Morálka daná úmluvou Demokratická spoluúčast 

Prvotním etickým zájmem se stává 
tolerantnost k racionálním odlišným názorům 

Participativní řízení firmy se institucializuje 

 

Úroveň 6. – Stádium 

VÝVOJ U JEDINCE VÝVOJ V KULTUŘE 

Morálka daná zásadami vlastního svědomí Organizační identita 

Morálka vychází z principiálních osobních 
přesvědčení 

Spravedlnost a práva jednotlivce jsou 
morálními ideály. 

 

ETIKA V BUSINESSU 

IMAGE  -  snáze se hledají lidé 
- snáze se sežene dodavatel, lepší vyjednávací pozice 

 
BUSINESS PROSTŘEDÍ SOUČASNOTI: 

- odklon od šablonovitosti 
- respektování specifických podmínek 
- naučit se tyto podmínky poznat , pochopit, respektovat 
 

NOVÉ PODMÍNKY: 

- iniciují hledání nových hodnot 
- sledování nových trendů jako prostředek pro realizování záměrů 
 

NOVÉ NÁROKY NA MANAGEMENT  

- systematické rozvíjení odbornosti 
- být připraven řešit nové problémy 

 

ROLE MANAGEMENTU: 

- zajišťovat systémové řízení 
svěřeného celku 

CO NENÍ ROLE 
MANAGEMENTU: 

- radit jak by se měly plnit jeho 
příkaz



Etika je uplatňována v rozhodování o formě a obsahu změny (inovace) 

Rozhodnutí = změna současného stavu nebo chování – budoucí vývoj 

ALGORITMUS MANAGEMENTU ROZHODOVACÍHO PROCESU 

I   R  P   

                   Z       P 

          

I = VSTUP 

- info o kvalitativních a kvantitativních   
vlastnostech 

- info o ekonomickém okolí 

- info o vývoji a erudici 

 

R = VNITŘNÍ STRUKTURA 
ROZHODOVÁNÍ 

- etika charakteru 

- etika pracovní pozice 

- profesní etika- etika formulace 
rozhodnutí 

P = VÝSTUP  

- ekonomická efektivnost 

- kultura a image řízené objektu 

 

 

Z = EKONOMICKÁ EFEKTIVNOSTI 
ROZHODOVACÍHO PROCESU 

- ekonomický přínos inovace 

- dopad do kultury řízeného objektu

 

PŘÍNOSY 

KVALITATIVNÍ P ŘÍNOSY  

- nekvalifikovatelné hodnoty vytvářejí svět 

- projevují se na pověsti managementu, firmy 

 

KVANTITATIVNÍ HLEDISKO  

- dodržování inovačního procesu 

- využívání technicko – ekonomického chování 

- diferenciace analýz a syntézy 

- adekvátní ukládání úkolů    

- projektovat strategii řízeného objektu, sledování plnění 

- dbát na etické postoje všech pracovník                                              

 Milana Hrubá - ČEZ 



Role vůdcovství při překonávání  podnikatelských rizik ve společnosti 
znalostí 

3.7. - 7.7.2007 Chorvatsko 

Ing. Pavel  JUŘÍČEK, Ph.D. 

Generální ředitel a předseda představenstva 

BRANO GROUP, a.s.  

 

Život v axiomech: 

Jsou věci stálé: 

TAYLOR (am)  - metodické vědecké řízení 

FEYOL (fr) - všeobecná správa 

WEBER (něm) - odborná byrokracie 

DRUCKER (am) - integrace managementu a prozřetelnost v nových trendech 

CHMAE (jap) - strategické myšlení 

 

Jsou věci proměnné: 

Jepičí život „Taktik“ managementu a jeho módní vlivy 

Trendy, na kterých pracujeme v BRANO GROUP 

1. Strategie 5x5 

2. Plánování 3x3  3 roky 

  3 měsíce 

  3 týdny 

3.   Změny principů managementu 

 

Role vůdcovství při překonávání podnikatelských rizik ve společnosti znalostí 

1. Očekávat neočekávatelné změny 

2. Tři principy 

- princip soustředěného úsilí 

- princip svobody jednání 

- princip hospodárnosti sil 

 



3. Přebírání rizika 

4. Metoda delfíního skoku 

5. Tah prostřednictvím vlastní vlny 

 

Strategie BRANO GROUP 

1. Proaktivní politika 

2. Efektivní vynakládání zdrojů 

3. Rozvoj užitných vlastností 

4. Trvalé zlepšování 

5. Rozvoj stávajících a získání nových trhů 

Strategie 5 x 5 

1. Strategie   Kameny Klíčové Prvky Cesty   Cíle 

 

Základní kameny strategie 5x5 

1. kámen Zákazníci + trhy: Marketingová orientace 

  Orientace na zákazníka 

  Předvídání a uspokojování potřeb 

  Ekonomický přínos a konkurenční cena 

  Strategie nulových chyb 

2. kámen Neustálá inovace Vývojová konkurenceschopnost 

  Organizace vývoje 

  Komplexní řešení 

  Čas inovace a náklady 

  Typizace, normalizace, unifikace 

3. kámen Procesy 

4. kámen Zapojení Zaměstnanců 

5. kámen Zapojení dodavatelů 

 

 



Vývojový  partner  Strategický partner 

- time to market  - vlastní nabídkový inovační vývoj 

- zakázkový vývoj  - spolupráce na bázi dlouhodobé 
smlouvy 

- komplexnost produkce  - inovační tempa 
 
 
Dodavatel částí (díl ů)  Výrobní specialista 
- minimalizace nákladů  - náročný technologický proces 

- konstrukce vyvíjena odběratelem  - konstrukce vyvíjena odběratelem

- přípravky a nástroje placeny 
odběratelem 

 - přípravky a nástroje placeny 
odběratelem 

 

Partnerství se zákazníky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nástroje – Procesy 

KANBAN  - cyklické zásobování pracovišť 

SMED - rychlá výměna nástrojů 

POKA  - YOKE - odolnost proti chybám 

KAIZEN - drobné zlepšování 

5S - organizace, upravenost, čistota, standardizace, disciplína 

 

JÍZDNÍ ŘÁDY 

TPM - preventivní údržba 

 

Změna principů řízení BRANO GROUP 

 

 DŘÍVE NYNÍ 

Úspěch závisí na PRIDE PRIDE je samozřejmost. 

  úspěch závisí na rychlosti reakcí,  

  spolehlivosti, inovativnosti. 

Sekvenční procesy (zavádění nových výrobků, Simultánní procesy ve spolupráci  

Zakázky)  s dodavateli a zákazníky 

Výroba dle předpovědí poptávky Výroba řízená skutečnou poptávkou 



 

Změna principů řízení BRANO GROUP 

 

 DŘÍVE NYNÍ 

 

Výroby odpovídající normě Výrobek s hodnotou vnímanou 

  zákazníkem 

Dostupnost zboží Perfektní dodávka (včasnost, úplnost, 

    bezchybnost) 

Masová velkosériová výroba Kastomizace (výroba přímo podle  

  požadavků zákazníka) 

Stabilní trhy  Měnicí se trhy netrpělivých 
zákazníků 

Soupeření mezi dodavateli a zákazníky Spolupráce mezi dodavateli a 
zákazníky 

Automatizace výrobní procesů Pružné výrobní procesy 

Orientace na náklady a zásoby Náklady a zásoby jsou kauzalitou 
ČASU 

Hlavním úkolem top managementu je řízení Hlavním úkolem top managementu je 

Aktivit podřízených vytvářet IQ firmy 

CEO je vůdce  CEO je učitel a iniciátor změn 

Jeden útvar zajišťuje vztahy se zákazníky Se zákazníky jsou v kontaktu všechny 

  útvary 

IT slouží k automatizaci administrativních prací IT – změna podnikatelského chování 

   a orientace na procesy 

Strategické řízení je věcí top managementu Strategické řízení je věcí všech 

strategické operace 

 

 

 

 



 

Nejnovější globální trendy automobilového průmyslu 

1. Tendence změn 

2. Vývoj výroby a celosvětové perspektivy růstu 

3. Tendence k fůzím u výrobců automobilů a subdodavatelů 

4. Nové procesy vedoucí k vývoji produktů 

5. Nové vývojové koncepty 

6. Nové výrobní koncepty 

7. Dopady  požadavky na subdodavatele



  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

ETIKA V PODNIKÁNÍ  

„Na oplátku za dobrý skutek nikdy nic nečekejte. Čekáte-li něco, přestává být dobrým skutkem a stává 
se transakcí.“ 

             David Freemantle 

 

 

Sám rozděluji na hlavní dvě skupiny, kterým dal Otta Daněk ještě další specifičtější dělení: 

1) etika dovnitř firmy  

- zaměstnanci 
- majitelé 

 

2) etika ven z firmy 

- stát 
- dodavatelé 

} partneři 

- zákazníci 
- konkurence  

 

 

Extra skupinou je etika vůči sobě, kterou určujeme tak jako tak vztahy – z firmy dovnitř i ven. Na 
tomto místě je v etickém chování integrita (nehlásat pití vody a sám pít víno) to nejúčinnější, co ve 
slušném podnikání může vztahy ovlivnit. 

Důležitá je vyváženost etického chování ven i dovnitř z firmy. 

 

„M ůžete chválit své kvality, dovednosti a zkušenosti, ale nesmíte při tom lhát.“ 

                Richard Templar 

 

 



  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

�  zákaznicky orientované vztahy (ven z firmy) nemusí zákonitě znamenat orientaci na vztahy ve 
vlastním týmu a naopak (viz. zkušenost z mého působení v zahraničí – veřejností a hlavně spotřebiteli 
oblíbený šéf měl despotické a patriarchální chování, kterým si získával „autoritu“ ve vlastním týmu, 
přesto byla firma hodnocena velice vysoko a vyznamenávána za zákaznickou orientaci) 

 

 

K vyváženosti je třeba se zabývat manažerskými dovednostmi od A do Z. Čím větší je firma, tím 
menší je přehlednost a přehlédnutelnost, a o to důležitější je jasné nastavení firemní kultury, popis vize 
a jasné formulování pravidel chování týmu. 

 

„Jasně stanovené hranice a nulová tolerance mají tu výhodu, že určují konečnou mez, měřítko, podle 
něhož můžete vše posuzovat.“ 

                    Richard Templar 

 

 

Hodnotový systém firemní kultury musí okamžitě reagovat (rozpoznat) člověka nevhodného do týmu, 
který je velkým ohrožením pro ostatní (shnilé jablko v bedně jablek), i přesto že má zkušenosti a 
talent. 

 

 

Protože etika řeší nebo zkoumá hodnoty a principy jednání lidí v různých situacích, kdy existuje 
možnost volby podle svobodné vůle, zdá se mi citát Williama Uryho pro etické jednání nejen 
v podnikání nejtrefnější: 

 

 

„Nikdy neberte lidem jejich důstojnost. Je pro ně vším, zatímco pro vás není ničím.“ 

 

Luboš Malý, Brück AM 



  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

Etika v podnikání – Fúze společností KORAMO a PARAMO 

 

Výchozí stav: 2 samostatné akciové společnosti s podobným výrobním programem, Kolín výroba 
olejů, plastických maziv a tuků, Pardubice navíc asfalty a paliva. 

Podobnost i v názvu Kolínská rafinerie minerálních olejů a Pardubická rafinerie minerálních olejů. 

Obě firmy více jak staletou historii. V pololetí roku 2003 bylo rozhodnuto o fúzi společností s cílem 
ukončení fúze k 31.10. 2003, nástupnická organizace PARAMO. 

A nyní něco k etice.  

Problém č.1 KORAMO a PARAMO byly konkurenční firmy, obchodníci se doslovně ubíjeli na 
výběrových řízeních. Každá výhra jedněch nad druhými bylo něco“ úžasného. „ 

Problém č.2 Zůstává pouze 1 management a to jak v úrovních nejvyšších, tak i v úrovni n-2 

Problém č.3 Nesmí se ztratit jediný zákazník, zákazník nesmí poznat, že probíhá jakási 
restrukturalizace. 

Jak jsme na to šli: 

1) Příprava časového plánu akce 
2) Komunikační plán - komunikace se zaměstnanci, proč změna, co nám to přinese a jak se změna 

dotkne zaměstnanců, externí komunikace 
3) Vytipování klíčových lidí, lídrů, kteří změnu přijali a byli připraveni ji komunikovat dál 
4) Příprava plánu odchodů zejména vedoucích zaměstnanců, motivační program k dotažení celé 

akce až k závěrkám a výrokům auditora a předání funkcí 
5) Školicí programy pro obchodní personál, nové motivační programy pro obchodníky 
6) A další a další komunikace 

 

A jak jsme dopadli? 

Fúze dopadla v termínu, ale co bylo pro mě jako personalistu nejdůležitější, podařilo se nám zvládnout 
komunikační kampaň, kromě odchodů zaměstnanců, kteří byly plánované a podpořeny motivačním 
programem, naši firmu nikdo neopustil. Největší práce byla s obchodníky, ale dnes jsme již všichni 
jeden tým s cílem bezpečně a kvalitně vyrobit a uspokojit potřeby zákazníka. 

 

Ing. Olga Marečková, PARAMO, a.s. 

 



  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

Etika v podnikání 

 

    Úvodem je nezbytné vůbec objasnit co to vlastně etika je. 

    Etika se vztahuje k normám, které stanovují co je správné a co špatné , k normám, které popisují co by 
lidé měli dělat, a které jsou obvykle stanoveny formou zákonů, povinností, závazků. Etické normy také 
obsahují hodnoty jako je poctivost, čestnost, soucit, loajalita atd.  

    Etiku můžeme označit jako „teorii morálky“. Snaží se najít společné a obecné zásady, na nichž 
morálka stojí či se snaží morálku zdůvodnit. 

    Protože se etika týká veškerého našeho konání, a to jak jedinců, tak celých společností, musí se 
zákonitě projevovat i v podnikání. Etiku v podnikání můžeme označit jako snahu o aplikaci etických 
zásad do podnikání s cílem zlepšit podnikatelskou praxi ve veškerých podnikatelských aktivitách.  

    Obecně může být podnikatelská etika chápána velmi individuálně. Můžeme ji chápat jako zásady 
slušného jednání s obchodními partnery, zaměstnanci, zásady respektování zákonů a norem, 
respektování společenských pravidel a v neposlední řadě respektování životního prostředí.  

    Pro přehlednost proto bude dobře rozdělit podnikatelskou etiku do čtyř úrovní:  

1) Individuální etika 
2) Podniková etika 
3) Etika hospodářství  
4) Etika národních společností  

Já se dnes chci soustředit především na oblast Podnikové etiky, kterou dělím do tří souvisejících 
oblastí: 

- etika vůči obchodním parterům 
- etika vůči zaměstnancům 
- etika vůči státu 
Všichni jsme se nějakým způsobem ať již přímo či nepřímo účastnili onoho bouřlivého přechodu od 
socialismu ke kapitalismu v první polovině 90tých let, kdy nějaké morální zásady, společenská 
odpovědnost či přímo etika nebyly zrovna těmi nejdůležitějšími atributy pro podnikání. Dá se říct, že to 
byla doba, kdy „neetické prostředí“ vyvolávalo neetické jednání i nás samotných. Brzy se však ukázalo, 
že toto neetické jednání vytváří určitý začarovaný kruh a začali jsme si uvědomovat, že pokud chceme, 
aby se k nám chovali ostatní firmy eticky je nezbytné, aby jsme se tak chovali především my sami. Bylo 
důležité uvědomit si, jaké výhody nám přinese změna našeho chování a celková změna prostředí, ve 
kterém podnikáme.  



  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

    Samostatnou kapitolou je vztah podnikatele, potažmo firmy k zaměstnancům. To je oblast, kde si dle 
mého názoru každý jednotlivec nejlépe uvědomuje, jakým způsobem se prolínají již dříve zmiňované 
čtyři úrovně podnikatelské etiky – individuální etika  

      - podniková etika 

      - etika hospodářství  

      - etika národních společností  

Zde každý bezprostředně pociťuje, jakým způsobem ovlivňuje jeho chování a chování firmy, ve které je 
zaměstnán, vůči němu, to jak se vyvíjí globální svět, národní společnost a hospodářství, spolupracovníci, 
rodina. 

    Kvalita etiky vůči zaměstnancům určuje, jakým způsobem se bude zaměstnanec chovat vůči firmě 
v různých fázích vývoje firmy. I zde platí to, co jsme již konstatovali ve vztahu k etickému chování mezi 
firmami.  Chceme-li, aby se k naší firmě i k nám osobně chovali naši zaměstnanci eticky, musíme se tak 
chovat nejprve my jako manažeři, tak i firma samotná.  Chceme-li být úspěšní v konkurenčním 
prostředí, musíme umět získat, udržet a dále rozvíjet schopné a motivované pracovníky. Klíčovým 
faktorem úspěchu je kvalifikovaná, dostatečně motivovaná, efektivně řízená a neustále se rozvíjející 
pracovní síla.  

 

   Michal Nutil  

                                

 

 

 

 


