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   C&E 
Není žádná jiná nečestnost, do které  

jinak slušné lidé snadněji a častěji upadají,  

než „šizení vlády“…Benjamin Fanklin 



Etika a/nebo compliance 
(C&E) a psychologické faktory ovlivňující etické či 

méně etické volby 
 

• Compliance a etika (C&E) jsou programy, které, které firmy 
realizují proto, aby podpořily dodržování práva a etické 
chování 

• Aby byly efektivní, musí být podpořeny procesy, komunikací a 
kulturou 

 

Compliance: překlad - dodržování, shoda 

Etika: mravouka, „míra lidskosti“ 



Jedna z nejdůležitější odpovědností manažerů firem je 
Řízení rizik v oblasti compliance 

Jedna z cest  a to nejefektivnějších, jak riziko „noncompliance“ 
minimalizovat…. 

• ….. vytvořit prostředí, kde zaměstnanci mají pocit, že mohou uvědomit 
vedení bez odplaty jestliže problém vznikne 

 

WIIM aneb „přidaná hodnota“ pro firmy? 

 - Vysoké procento hlášení selhání dává možnost firmám identifikovat a odstraňovat 

 kořenové příčiny. 

 - Malá pravděpodobnost odplaty podporuje reporting, protože se pracovníci cítí  
 bezpeční.  

 - Vysoké procento hlášení a nízká pravděpodobnost odplaty redukuje budoucí 
 problémy a organizační rizika 



V eticky úspěšných firmách je obvykle 
vysoká míra odpovědnosti… 

 
• férovosti 

• nápravy chyb 

• manažeři jdou vědomě  

vzorem, jsou konzistentní 

 

Pokud firmy na tomto nepracují, pak se firma stává 
kolbištěm - místem odplaty  



V číslech… 
výsledky výzkumů 

• 84 % reporting u firem s efektivním C&E x 33% bez něj či pouze formálním 

• 97% pozorovaných „nechování“ jsou buď hlášena nebo vyřešena 

• Vysoké procento hlášení koreluje s etickou kulturou (85% s etickou kulturou 
x 55% bez) 

• Důvěra v management (71% s důvěrou v top a 69 v middle management x 
56%, kde etika není prioritou) 

• Pracovníci s menší pravděpodobností budou hlásit „nechování“/neetiku 
jestliže se tento prohřešek týká top managementu (67%) nebo middle 
managementu (59%) 

 



…ještě čísla 

• Vliv C&E programu? 

 Jen 4% pracovníků reportuje zkušenost s odvetou u firem s efektivním C&E programem 
ve srovnání s 53% bez  C&E programu 

 

• Vliv chování manažerů? 

 Stejně podstatný vliv má chování manažerů.  Jen každý 20. zaměstnanec má zkušenosti 
s odvetou ve firmách, kde seniorní management se těší dobré pověsti/důvěře nebo se chová k 
zaměstnancům dobře, ve srovnání s  50 % případů, kdy tyto charakteristiky chybí. 

 

• Vliv odpovědnosti za výsledky, činy,…? 

Když se vyžaduje zodpovědnost („held accountable“) u zaměstnanců na všech úrovních, odveta 
není převládající (16% , když manažeři nesou odpovědnost x 40% bez (z)odpovědnosti manažerů) 

 



 
Realita 

 
Zatímco řada firem implementuje C&E jako jakési alibi,  

díky kterému získává určitou shovívavost od úřadů  

…….Lídři mají k implementaci C&E důvod jiný… 

 

C&E programy jsou jistou kodifikací řádné 
manažerské praxe, jsou součástí efektivního 
  vůdcovství 

 



Závěr 
• Organizace s efektivními C&E programy, které budují silnou 

etickou kulturu, jsou místy, kde se zaměstnanci cítí dobře, 
když dělají správné věci/kroky „face to face“ etickým 
situacím. 

• Jsou to také pracoviště, kde odplata je méně pravděpodobná 

• Obě tyto charakteristiky jsou dobré jak pro firmy, tak pro 
pracovníky a jsou to investice, které se vyplatí. 

 Zdroj: Increasing employee reporting free from 

retaliation, 2013, 

Ethics Research Center,  

www.ethics.org 

http://www.ethics/

