
Etický kodex Asociace společenské odpovědnosti  

POSLÁNÍ

Asociace společenské odpovědnosti (A-CSR) slouží nejen soukromému 
sektoru, ale i veřejné sféře, neziskovým organizacím a vzdělávacím zaří-
zením s cílem podporovat a rozvíjet koncept společenské odpovědnosti 
a udržitelného rozvoje v České republice. 

ROZSAH A UPLATNĚNÍ VŠEOBECNÝCH USTANOVENÍ ETICKÉHO KODEXU 
ASOCIACE SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI 

Členové se zavazují řídit těmito zásady chování

. Dodržují obecně závazné právní předpisy České republiky a řídí se tímto  
 Etickým kodexem. 

. Přijetí a dodržování Etického kodexu je podmínkou členství v A-CSR.  

. Členové A-CSR musí zajistit, aby všichni zástupci jednající jejich jménem byli  
 plně obeznámeni s ustanoveními Etického kodexu A-CSR.  
. Na dodržování Etického kodexu A-CSR dohlíží a etický kodex spravuje správní  
 rada A-CSR. 
. Hrubé porušení či nedodržování pravidel etického kodexu může mít za následek  
 vyloučení z platformy A-CSR. 
. Soulad s ustanoveními Etického kodexu A-CSR žádným způsobem  
 nezbavuje člena odpovědnosti za dodržování příslušných obecně závazných  
 právních předpisů a norem. 
 
OBECNÉ ZÁSADY

Zásada I. Transparentnost 

Členové Asociace společenské odpovědnosti pravdivě informují o pozitivních 
i negativních dopadech své činnosti, transparentně předkládají informace 
a nezkreslují dopady své činnosti. Dodržují termíny plnění závazků vůči svým  
partnerům. Členové by měli jasným, přesným a úplným způsobem, v přimě-
řeném a dostatečném rozsahu zveřejnit politiky, rozhodnutí a aktivity, za něž 
nesou odpovědnost, a to včetně jejich známých a pravděpodobných dopadů 
na společnost a životní prostředí. 

Zásada II. Společenská odpovědnost a udržitelný rozvoj 

Členové Asociace společenské odpovědnosti přijímají všeobecně uznávané 
principy společenské odpovědnosti a svým vstupem do platformy vyjadřují 
také souhlas s nutností plnění Cílů udržitelného rozvoje (SDGs). Patří mezi ně 
například ochrana životního prostředí, boj se změnou klimatu, ochrana lid-
ských práv, prosazování rovného postavení mužů a žen ve společnosti a další.
 
Zásada III. Regionální rozvoj a podpora místní komunity 

Členové Asociace společenské odpovědnosti přispívají k rozvoji místní ko-
munity, podporují místní dodavatele a své společensky odpovědné aktivity 
směřují do místa, kde působí, a svou činností tak rozvíjejí své okolí.   

http://www.globalnicile.cz/o-sdgs/


Zásada IV. Implementace etického kodexu 
 
Tento etický kodex je součástí strategických dokumentů členů Asociace spo-
lečenské odpovědnosti. Společenská odpovědnost by měla být integrovanou 
součástí základní strategie organizace s přidělenými pravomocemi a odpo-
vědnostmi na všech vhodných úrovních organizace. Etický kodex je uplat-
ňován bez ohledu na mocenské postavení v organizaci. Členové respektují 
a sledují zájmy všech skupin, jichž se jejich činnost dotýká, zejména vlastních 
zaměstnanců, zákazníků, dodavatelů a dalších obchodních partnerů, ale i širší 
komunity, ve které společnost působí. Členové jsou si vědomi případného 
vyloučení z Asociace společenské odpovědnosti plynoucího z porušení jeho 
jednotlivých ustanovení.  

Zásada V. Kontinuita 

Členové své společensky odpovědné a udržitelné aktivity kontinuálně rozvíjí. 
V těchto tématech dále vzdělávají své zaměstnance i partnery a podporují 
společenskou odpovědnost a udržitelný rozvoj v České republice. 
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