
 
 

 

 

Kodex členů Asociace rodinných firem 
 

  

„…uznání přirozené důstojnosti a rovných a nezcizitelných práv všech členů lidské 

rodiny je základem svobody, spravedlnosti a míru ve světě…“ 

z úvodu Všeobecné deklarace lidských práv 10. prosince 1948 

 

  

 

 

 

Asociace rodinných firem 

  

Asociace rodinných firem je organizace sdružující zakladatele, členy i nástupce rodinných firem a 

jejich zaměstnance s cílem rozvoje, podpory a prosperity rodinného podnikání v České republice.  

  

Hodnoty Asociace rodinných firem 

  

Asociace rodinných firem staví svou činnost na: 

  

o uchování a rozvoji hodnot zakladatelů rodinných firem 

o přímé podpoře svým členům 

o sdílení zkušeností a znalostí 

o kontinuálním procesu učení a rozvoje 

o rovných a kvalitních vztazích svých členů 

o dodržování právního řádu ČR, společenské zodpovědnosti a demokratických principů 

moderní společnosti 



 
 

Desatero etického kodexu členů Asociace rodinných firem 

  

I. Dodržování právního řádu ČR a respekt k lidským právům 

Členové Asociace rodinných firem se zavazují dodržovat zákony České republiky i etická pravidla 

demokratické společnosti vycházející z Ústavy České republiky a Listiny základních práv a svobod.   

II. Demokratické hodnoty a respekt k diverzitě 

Členové Asociace rodinných firem se zavazují podporovat rozvoj svobodné a demokratické 

společnosti. Respektují a podporují diverzitu v moderní společnosti, a to jak v úrovni názorové, 

zkušenostní, ekonomické, genderové, rasové, tak i národnostní. 

II. Rozvoj společnosti, pomoc potřebným a podpora regionu 

Členové Asociace rodinných firem se podílí na rozvoji společnosti, ve které podnikají, přispívají ke 

zlepšování životních i pracovních podmínek ve svém domovském regionu a zavazují se podle 

principu sounáležitosti pomáhat potřebným.  

IV. Úcta k rodině a rodinným hodnotám 

Členové Asociace rodinných firem vnímají výjimečnou roli rodiny v moderní společnosti i etice 

podnikání a s tímto vědomím staví rodinné hodnoty na hlavní místo ve své podnikatelské činnosti, 

vztahu ke svým zaměstnancům i rodinným příslušníkům.  

V. Úcta k tradici a hodnotám zakladatelů 

Členové Asociace rodinných firem mají v úctě tradici a hodnoty zakladatelů rodinných firem a 

zavazují se tuto tradici v rámci své podnikatelské činnosti zachovávat, předávat a dále rozvíjet tak, 

aby tyto hodnoty stály vždy v popředí před obchodním ziskem.  

VI. Rovnost 

Členové Asociace rodinných firem jsou si v rámci svého působení v organizaci i přidružených 

aktivitách navzájem rovni a přistupují k sobě se vzájemným respektem tak, aby vytvářeli prostředí 

důvěry a vzájemné podpory.  

VII. Pravdivost a otevřenost 

Členové Asociace rodinných firem si zakládají na transparentnosti, pravdivosti a otevřenosti ve své 

podnikatelské činnosti i osobním životě.  

VIII. Diskrétnost  

Členové Asociace rodinných firem se zavazují dodržovat diskrétnost o všech skutečnostech, které 

se dozvěděli při spolupráci či setkávání s ostatními členy Asociace rodinných firem s výjimkou 

případů porušení Etického kodexu členů Asociace rodinných firem.  

IX. Vzájemná podpora 

Členové Asociace rodinných firem jsou připraveni si poskytovat vzájemnou podporu bez ohledu na 

své postavení či aktuální situaci.  

X. Kontinuální učení se a rozvoj 

Členové Asociace rodinných firem staví na principu kontinuálního osobního i profesionálního 

rozvoje, celoživotního vzdělávání a získávání a výměně zkušeností jako jednom z pilířů osobního i 

profesionálního úspěchu.  

 

 

 



 
 

Dodržování Kodexu Asociace rodinných firem 

  

i. Povinnosti 

Každý z členů Asociace rodinných firem je povinen bez vyzvání znát a dodržovat Kodex Asociace 

rodinných firem, právní řád České republiky, demokratické principy a etické normy moderní 

společnosti. 

  

ii. Porušení Kodexu Asociace rodinných firem 

V případě, že kterýkoli ze členů zjistí skutečnost, která je v rozporu s Kodexem Asociace rodinných 

firem, je oprávněný podat stížnost na činnost jiného člena vedení Asociace rodinných firem. 

a. Porušení Kodexu Asociace rodinných firem může být také zjištěno ze skutečností veřejně 

známých bez nutnosti stížnosti některého z členů Asociace rodinných firem. V tomto případě 

bude člen porušující Kodex Asociace rodinných firem vyzván vedením Asociace rodinných 

firem k ozřejmění této skutečnosti. 

b. V případě opakovaného porušení Kodexu Asociace rodinných firem může dojít k dočasnému 

či trvalému vyloučení člena z Asociace rodinných firem. 

c. Rozhodnutí o následcích překročení Kodexu Asociace rodinných firem vydává vedení 

Asociace rodinných firme a zavazuje se členovi skutečnost sdělit nejdéle do 14 dní od vydání 

rozhodnutí do rukou člena, který Kodex Asociace rodinných firem porušil. 

d. Člen, který se cítí znevýhodněný rozhodnutím, může do 14 dní podat odvolání k vedení 

Asociace rodinných firem. 

 


