
ETIKA V PODNIKÁNÍ

PODNIKOVÁ KULTURA



Legalita (z lat. lex, legis=ustanovení, zákon)

 Zákonost, zákonný stav, přístup podle 
zákona bez ohledu na to, zda je zákon 
správný a náležitý.

 Legální je to, co se děje podle zákona 
(ať je zákon z hlediska kvality 
jakýkoliv)

 Opakem ilegalita, jednání 
protizákonné



Legitimita (z lat. legitimus ´zákonitý, 

zákonný, náležitý, správný, pravý) 

 Vyjadřuje oprávněnost zákonných 
norem (a také státní moci) na základě 
hodnot a nároků, které jsou správné a 
náležité

 Vztah legality a legitimity – viz. 
perzekuce Židů (dle něm zákonů 
legální, nikdy však legitimní, protože 
to bylo nemravné, popírající zákl. 
lidská práva). 



Morálka ( z lat. Mos, moris = mrav, zvyk, 

obyčej, zákon, povaha, mravnost)

 Filosoficky znamená sféru lidského 
chování a jednání, posuzovanou z 
hlediska etických hodnot.

 Jeto proměnlivý, historicky a kulturně 
podmíněný souhrn hodnotících soudů. 
Zvyků. Názorů, ideálů,pravidel, 
institucí a norem, jimiž se lidé řídí ve 
svém praktickém jednání



Lze konstatovat, že morálka se z naší 
společnosti vytrácí?



K čemu je morálka v podnikání?



K čemu je morálka v podnikání

• Společnost stojí na dodržování etických 
norem.

• Díky tomu lze vymezovat rámce pro podnikání 
(důvěra, serióznost, opora v právu…).

• „Šidit“ lze díky dodržování norem velkou částí 
lidí.



Etika proniká do všech oblastí 
společenského života.



Obsah podnikatelské etiky

• podnikatelská kultura

• prosazování a dodržování etického chování a 
rozhodování, které by mělo ústit:

 v sociální odpovědnost

 morální odpovědnost

ekologickou odpovědnost



Podnikatelská etika

• Etika však není matematika, neexistuje v ní 
jediný správný výklad.

• Značné rozdíly v chápání etiky, resp. v chápání 
toho, co je morální a co už ne. 

• V souvislosti s podnikáním lze etiku chápat 
jako zásady slušného jednání s obchodními 
partnery, jako vztahy s konkurencí či poctivé 
chování k zákazníkům.



A co třeba Tomáš Baťa?



Přeje dnešní doba morálce v 
podnikání? (Přála ji vůbec kdy?)

• Pozůstatky socialismu v myšlení lidí a 
porevoluční doba (redistribuce majetku).

• Neetické chování v podnikání přináší:

Zisk či ztrátu?

Ovládnutí či ústup z trhu?

Efektivní překonání ekonomické krize?



Důležité these

• „Podnikatelská etika je profesní, aplikovaná, 
normativní etika.“

• „Podnikatelská etika jako aplikace etiky na 
život samotných hospodářských subjektů či 
jako o souboru morálních zásad a norem, 
které usměrňují chování ve světě podnikání.“

• Aplikace a integrace etiky do podnikání je 
záležitostí managementu.



Nástroje etického řízení

• Etické kodexy

• Interní dokumenty

• Etický audit 

• Reporting

• Společensky odpovědné aktivity

• Vzdělávání v této oblasti 



Základní metodou etického řízení je:

• DIALOG a KONSENSUS



Etický kodex

• „Systematicky zpracovaný soubor norem a 
předpisů, který vymezuje a upravuje vztahy 
mezi členy určité komunity“.

• Měl by mít formalizovanou podobu.

• Měl by být v dostatečném povědomí.

• Má být veřejně přístupný. 

• Obecně podporovaný.



Firemní kultura

• Kultura obecně:

• „Kultura je konfigurace naučeného chování a 
jeho produktů, jež jsou sdíleny a předávány 
členy určité společnosti.“ 



Vymezení firemní kultury

• Soubor základních přesvědčení, hodnot, 
postojů a norem chování, které jsou sdíleny 
v rámci organizace a které se projevují 
v myšlení, cítění a chování členů organizace a 
v artefaktech (tj. výtvorech) materiální a 
nemateriální povahy.



Firemní kultura se projevuje

• Artefakty materiální povahy: obvykle 
architektura budov a materiální vybavení 
firem, produkty vytvářené organizací, výroční 
zprávy firem, propagační brožury apod.

• Artefakty nemateriální povahy jsou 
organizační mluva, historky a mýty, firemní 
hrdinové, zvyky, rituály, ceremoniály. Někteří 
autoři řadí mezi prvky organizační kultury také 
symboly



Dysfunkční kultury

• paranoidní kultura – život ve stavu permanentního 
ohrožení, strach a obavy o existenci;

• nátlaková kultura – výrazně formalizovaná, na všechno 
je předpis, všechno je řízeno a organizováno;

• dramatická kultura – všechno se soustřeďuje kolem 
charizmatické osobnosti šéfa, který je obdivovaným a 
neomezeným pánem;

• depresivní kultura – pesimismus a odevzdanost. Stejně 
se nedá nic dělat, nic změnit, nic ovlivnit;

• schizoidní kultura – intrikánství, boj o moc, je dobré 
příliš nevynikat, lépe se potom může vystartovat ke 
korytu.



PARTNEŘI

GENERÁLNÍ PARTNER 

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

PODPORUJEME


