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Odborná skupina Etika a management 
Setkání 8. 8. 2013 

 
Výstupy ze setkání 

1. V rezortu zdravotnictví se objevují oblasti, které díky současné současným právním 
úpravám nutí v ní podnikající subjekty k praktikám hraničícím s dobrými mravy. Př. 
Paliativní péče. Otázka: může nějak pomoci OS/role OS v lobbyingu za změny. 
Náměty vítány… 

2. Námět P. Wolfa, zaměřit se na oblast „dopravy“ - pohyb na veřejných komunikacích, 
jako na vzorovou oblast, která se dotýká každého a tak může sloužit, jako precedent 
pro další oblasti etiky chceme zkusit. První krok: Workshop, září (?), rozšířené setkání 
OS Etika a management. Úkol: P. Wolf, Návrh programu setkání, termín: a.s.a.p. 

3. OS by měla (více) komunikovat a dávat - i širší populaci - naději na zlepšení a 
ukazovat dobré praxe. Další kroky: P. Koten umožní vložit článek na téma etika do 
časopisu Prosperita, přílohy HN Kvalita jako služba a kontakt s Nadačním fondem 
proti korupci. Další možnosti vítány. 

4. Jako zdroj inspirace či/a synergie doporučeno Forum vědomého businesu 
http://foveb.cz/o-foru/ 

5. SČS připraví na zářijové setkání OS příspěvek na téma Etika a spotřebitelé (námět JJ - 
je možné např. třídit podání k SČS podle toho, zda daná firma má či nemá ISO?) 

6. Odsouhlasen námět Z. Svatoše, v rámci Konference vítězů představit úspěšné firmy i 
z pohledu etiky. Úkol: P. Koten  

7. Prosincové setkání - datum konání 12. 12., dle možností spojit s OS Manažerky. P. 
Koten ověří prostorové možnosti. 

8. V listopadu - měsíce kvality dohodnuto vystoupení na téma Etika a CSR v rámci sekce 
CSR. Úkol: náměty na úspěšné praxe, firmy/organizace které jsou v etice úspěšné 

9. ČS poskytne další ukázky své užívané praxe řízení a zlepšování etiky. Úkol: B. Fialka 
dodat foto „návodů“ ve výtazích,…  

10. Úkol pro všechny: M. Jedlička a P. Koten žádají o vstupy k dnešní prezentaci na téma 
Etika a ISO (byla již předána v tištěné podobě) 

 
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 
 
 
 
 


