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07 Etika v podnikání: pracovní list 

Úkol 1: Popiš případy dalších neetických chování k podnikatelům nebo 
k zaměstnancům podle vzoru. 

Vzory: Vláda ČR, ČEZ, podnikatel  

Vláda ČR Podnikatelé fotovoltaických 
elektráren - FVE 

Do roku 2009 smluvně 
stanoveny v rámci ČR 
podmínky pro dodávky 
vygenerované solární energie 
do rozvodné elektrické sítě. Od 
roku 2010 zpětně Vláda ČR 
změnila nasmlouvané celkové 
ceny. 

ČEZ Začínající podnikatelé 
v oblasti FVE pro rodinné 
domky a chaty 

Zamítavé stanovisko ČEZ se 
zdůvodněním přetížení 
rozvodné elektrické sítě. 

Podnikatel Kožený Majitelé podílových 
Harwardských fondů 

Vytunelování celého fondu 
podnikatelem 
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Úkol 2: Uveď následky neetického chování Vlády ČR pro podnikatele 
v oblasti FVE. 

Snížením nasmlouvané ceny za dodání 1kWh do distribuční elektrické sítě došlo 
k nedodržení splácení hypotečních úvěrů ze strany podnikatelů. 

Znemožnění podnikatelské aktivity novým podnikatelům v oblasti FVE pro rodinné domky. 

 

 

 

 

  

Úkol 3: Uveďte podobný příklad na etické chování mezi podnikatelem a 
zaměstnancem, nebo naopak. 

Vzor: Optik Altman, Jeseničtí včelaříci 

OPTIK Altman Zaměstnanec J. Vondráček Dlouholetý zaměstnanec 
onemocněl vážnou chorobou a byl 
převezen do nemocnice. Majitel 
firmy mu zařídil a zaplatil 
nadstandardní služby včetně 
jednolůžkového pokoje. 

Jeseničtí včelaříci Projekt VUREES, 
Celorepubliková soutěž mezi 
ZŠ 

Bezplatné dodávání vlastního 
medu pro prezentaci projektu 
VUREES a jako dar pro 
celorepublikovou soutěž mezi ZŠ 
z oblasti finanční gramotnosti 

 

 

 

 

  

 


