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Etika (z øeckého ethos - mrav), nebo také teorie morálky je 
filozofickou disciplínou, která zkoumá morálku nebo morálnì 
relevantní jednání a jeho normy. Nauka o mravnosti, o podstatì 
morálního vìdomí a o jeho pùvodu; mravouka. 

ETIKA se zabývá teoretickým zkoumáním HODNOT 
a PRINCIPÙ, které usmìròují lidské jednání v situ-
acích, kdy existuje možnost volby prostøednictvím 
SVOBODNÉ VÙLE.

ETICKÉ CHOVÁNÍ
- Každý èlovìk má svoji dùstojnost a je bytost svobodná. 

Je ale zodpovìdný za své chování a rozhodování. Mìl by 
respektovat i individualitu druhých. 

- Pøi svém rozhodování by mìl èlovìk myslet na to, aby 
byl šśastný, ale zároveò myslet i na ostatní. Neèinit jiným to, 
co nechce, aby provádìli jemu.

- Èlovìk by mìl být ohleduplný k ostatním lidem, ke zvíøa-
tùm, pøírodì a k celé planetì.

ETICKÉ SPOTØEBITELSTVÍ znamená, že èlovìk pøi vol-
bì výrobkù a služeb volí takové možnosti, které co nejmé-
nì škodí ostatním lidem, zvíøatùm a životnímu prostøedí. 
Nevybírá si jen podle ceny, ale zajímá se o pùvod zboží, 
jeho složení, zpracování a o další souvislosti.

V souèasné dobì se zvyšuje množství spotøebitelù, kteøí 
se zajímají o pùvod a dùsledky výroby kupovaných potra-
vin, produktù a služeb a to s ohledem k životnímu prostøedí, 
k lidem a zvíøatùm úèastnícím se pøímo èi nepøímo procesu 
výroby. Výrobci a provozovatelé služeb, kteøí se snaží vyrá-
bìt etiètìji než druzí, o tom informují zákazníky prostøednic-
tvím rùzných znaèení svých produktù. Spotøebitel se pak 
mùže lépe orientovat.

V dnešní dobì již naštìstí existuje celá øada systémù, 
certifikátù. Po splnìní podmínek organizací, které jsou za 
systémy odpovìdné, mùže žadatel (napø. výrobce, zpraco-
vatel, poskytovatel) obdržet znaèku/logo. Logo pak mùže 
umístit na obal výrobku nebo na informaci o službì, pro 
které ji udìlující organizace schválila.  

Znaèky/loga jsou udìlovány/certifikovány na úrovni stá-
tu, nebo také èásti území (viz. lokální potraviny) a meziná-
rodnì (napø. v EU). 
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Etika hodnotí èinnost èlovìka z hlediska DOBRA A ZLA. 
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