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Odborná skupina Etika a management 
Setkání 14. 11. 2013 

 

Výstupy ze setkání 

 
1. Díky podpoře vedení ČSJ se podařilo v příloze HN věnované kvalitě publikovat článek, 

upozorňující na téma Etika a management, existenci OS a vyzvat ke spolupráci. 
V reakci na něj spolupráci bezprostředně nabídl. T. Fassati z ID institutu viz. 
http://www.designcabinet.cz/laborator-ergonomie . Institut disponuje daty zejm. 
z oblasti hromadné dopravy 

2. Zástupce firmy Dekra, Ing. Budina nás seznámil s přínosem firmy v oblasti dopravy a 
vysvětlil právní návaznosti dvou diskutovaných okruhů. 

3. Přímý účastník setkání Ing. Kumstýř na základě inspirace setkáním napsal příspěvek, 
který publikujeme v sekci Ohlasy.  

4. Zejména z etického pohledu se diskutovala se témata:  „odpovědnost za technický 
stav vozidla“ a „přestupek a osoba blízká“.  Otázek s tématy spojených se objevilo 
mnoho, a to zejména k oblasti „osoby blízké“. Jejich logickým základem je možná 
současná nadbytečnost řady pravidel a předpisů, které hledají různé cesty k méně 
etickému chování zúčastněných (viz foto - myšlenkové mapy), volí reaktivní, sankční 

přístup. Inspirace vidíme v zahraničí. Základní dva náměty k oblasti osoby blízké: 
„Když nechytím „při činu“, netrestám“ a „odpovědnost za přečiny vozidlem nese 
odpovědnost jeho majitel“, ostatní se řeší v dalším kroku (např. výjimka - vozidlo 
zcizené). V oblasti technické odpovědnosti navrhujeme zvážit umožnění větší 
kreativity řešení pro extrémní situace (viz. Ty, které dělají z řidičů i s vysvětlením 
logiky „blbce“/tj. vnímané „value for money“ či „hassle“/námaha a ti pak předpis, pro 
vnímanou nesmyslnost nedodrží). Samostatnou kapitolu tvoří „šedá ekonomika“, 
která na mezery či slabá místa navazuje/využívá jich, příklad: „pomáhat a chránit“, 
jako heslo policii x „Pomáháme a chráníme“ jako název firmy, která garantuje 
řidičům, že nezaplatí žádné pokuty za své přestupky. 
 

Vaše veškeré náměty posílejte prosím na adresu: jjakubcova@email.cz anebo vkládejte 
přímo na stránkách OS ČSJ: http://www.csq.cz/cs/os-etika-a-management.html 
 
Děkujeme za čas, který etice věnujete☺ 
jménem odborné skupiny 
  
Ing.  Jitka Jakubcová, MSc. in SHRM 
Předsedkyně 
 

 
 
 


