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ETICKÝ KODEX SPOLKU APIL, JEJICH ČLENŮ, PARTNERŮ, ZAMĚSTNANCŮ A OSOB 
VYSTUPUJÍCÍCH JMÉNEM SPOLKU 

 

1.1 Mise Spolku APIL  
Vytvářet platformu pro vzájemné sdílení znalostí, zkušeností a poznatků, inovačním způsobem propojit a integrovat produkty a služby 
členů asociace s cílem nabízet zákazníkům řešení s vysokou přidanou hodnotou a garancí funkčnosti. 

 

1.2 Vize Spolku APIL 

• Vizí Spolku je stát se do 3 let nejrespektovanější Asociací v oblasti automatizace a  inovací v logistice v České republice 
• Být partnerem vysokých, a případně středních škol pro podporu propagace a výuky logistiky jako perspektivního oboru 
• Realizovat společné inovační projekty mezi zapojenými členy, které generují užitnou hodnotu zákazníkům a profit 

zapojeným členům 

1.3 Důvod definování Etického kodexu Spolku 

Spolek APIL, jeho členové, partneři a jeho zaměstnanci věří, že etické chování přináší úspěšné podnikání a prokazuje se vším, co dělají. 
Věří, že dodržování všech zákonných norem, čestné a etické chování, je základem úspěchu. Budování dlouhodobých partnerských 
vztahů založených na důvěře, otevřenosti, upřímnosti a spravedlivém přístupu považují za základní princip Spolku. 

 
Tento Etický kodex je základním vyjádřením toho, jak se všichni zapojení do činnosti Spolku při své každodenní práci snaží vytvářet a 
udržovat dlouhodobé partnerské vztahy. Obsahuje také konkrétní příklady nedovoleného chování a jednání, které by znamenalo 
narušení vztahů jak mezi členy, partnery a zaměstnanci, tak také s klienty, a poškození dobrého jména Spolku. 

 

1.4 Dodržujeme zákony a nařízení  
Podnikáme a vykonáváme svou práci v souladu se zákony a ostatními právními předpisy, právem Evropské unie, jakož i s 
mezinárodními smlouvami, které jsou součástí právního řádu České republiky. Ctíme zákony a nařízení států, ve kterých 
vykonáváme svou činnost. V jakékoliv reklamě, prodeji a konkurenčním boji prosazujeme pravidla poctivé obchodní soutěže. Naši 
členové, partneři a zaměstnanci dodržují vnitřní předpisy a postupy spolku.  
 
Spolek podává všechny zprávy o finančních a dalších transakcích v souladu s obecně uznávanými účetními principy a zkušenostmi, 
a také v souladu s platnými zákony a předpisy. Výkonná rada i její jednotliví členové jednají v souladu s principem řádného 
hospodáře, v souladu s výsledky a výstupy Členské schůze a stanovami APIL. 
 
Spolek má nastaveny procesy, které zajistí sledování, vyhodnocování a reportování finančních toků a výsledků v souladu 
s příslušnými směrnicemi a zákony. Zápisy z jednání orgánů spolků jsou evidovány na určeném místě v rámci zabezpečené části 
portálu na www.apil.cz a jsou k dispozici všem členům a partnerům Spolku, a dále jsou vedena a archivována na příslušných 
úložištích Spolku a rejstřících státní správy v souladu s příslušnými zákony a nařízeními. 
 
Nezneužíváme svého postavení nebo informací, které máme k dispozici, k získání prospěchu, který bychom jinak nemohli získat, 
pro sebe nebo osoby blízké. Ve svém chování, jednání a vystupování jsme ke Spolku loajální. Nezneužíváme svého postavení k 
přijímání nebo vyžadování jakýchkoliv výhod. Nezneužíváme materiálního či informačního vybavení spolku pro soukromý zájem. 
 
Spolek se snaží v rámci všech svých aktivit vytvářet bezpečné, zdravotně nezávadné a komfortní pracovního prostředí. Usiluje ve 
všech aktivitách předcházet úrazům nebo neštěstím způsobeným prací. V případě problému, úrazu nebo nehody, jsou všichni 
povinni učinit příslušné kroky, k záchraně lidských životů a zajištění bezpečnost. Užívání drog nebo bytí pod jejich vlivem během 
aktivit Spolku je zcela zakázáno. 

 

  

http://www.apil.cz/
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1.5 Dodržujeme základní hodnoty  
Plně respektujeme a ctíme vizi, misi Spolku a jsme si vědomi, že svým chováním a jednáním v každém okamžiku spoluvytváříme její 
dobré jméno.  
 
Členové Spolku se snaží o přátelský přístup na základě vzájemné důvěry a respektu a usilují o vzájemný úspěch Spolku a jejich členů 
a partnerů. Zároveň deklarujeme zájem dodržovat obecné zásady eliminace nebo diskriminace vzhledem k zaměstnání a povolání 
a zaručujeme svobodu sdružování. 

 

1.6. Profesionalita 
 
Při veškeré činnosti v rámci Spolku se snažíme pracovat a poskytovat veškeré služby, profesionálně, čestně a svědomitě, v dobré 
víře, s řádnou péčí, obezřetně a v nejlepším zájmu Spolku a jejich členů nebo partnerů a klienta.  
 

Zásady profesionality pro nás znamená: 

• všechny povinnosti jsou vykonávány profesionálně, čestně, svědomitě, s řádnou péčí, obezřetně a v nejlepším 
zájmu Spolku, jejich členů a partnerů, a také zákazníků 

• nezneužíváme své postavení a informací, které máme k dispozici k získání neoprávněného prospěchu či jakýchkoliv 
výhod pro sebe nebo blízké osoby 

• povinnost vystupovat v pracovním i osobním životě s potřebnou mírou loajality ke Spolku 

• přistupovat ke každému zákazníkovi individuálně se zohledněním jeho individuálních potřeb 

• nenabízet služby klientům, u nichž je pravděpodobné, že by nemohli dostát všem svým závazkům. 

 

1.7. Diskrétnost a transparentnost 
 
Zachováváme důslednou mlčenlivost a diskrétnost o záležitostech Spolku, členů, partnerů, zákazníků, dodavatelů i zaměstnanců 
v souladu s podmínkami uzavřených smluv, s právními a interními předpisy. Všichni členové, partneři a zaměstnanci Spolku 
ochrání důvěrné interní informace, obchodní tajemství a know-how Spolku či jednotlivých členů, partnerů a dalších firem a 
osob ve vztahu ke Spolku. Výkonná rada a členové Spolku jednaní v souladu s aktuálními nařízeními o ochraně dat (GDPR). 
 
Zásada transparentnosti znamená: 

• povinnost nepřipustit jednání poškozující zájmy Spolku, jejích členů, partnerů nebo zaměstnanců 

• povinnost nevyužívat svého postavení k přijímání jakýchkoliv finančních či jiných výhod od obchodních partnerů či 
konkurentů 

• zákaz nabízet obchodním partnerům či konkurentům jakékoliv finanční či jiné výhody s cílem získání nekorektní 
výhody 

• zákaz jednat v neprospěch klientů Spolku 

 
1.8.. Kolegiality a spolupráce 
 
Zásada kolegiality a spolupráce pro nás znamená: 

• povinnost jednat ve vztahu ke všem osobám, které jsou členy nebo partnery Spolku čí spoluzaměstnancům slušně, 
konstruktivně, trpělivě a korektně 

• aktivně se podílet se na vytváření a udržování atmosféry založené na důvěře, úctě, ohleduplnosti, respektu a 
spolupráce 

• klademe důraz na týmovou práci 

• jsme připravení respektovat pokyny těch kdo mají svěřenou odpovědnost za činnost nebo projekty Spolku 

• všichni přistupujeme k sobě navzájem a ke všem zaměstnancům členu a partnerů Spolku i jejím zaměstnancům 
v souladu se zásadou rovného zacházení 

• podporujeme inovace a návrhy na zlepšení produktů i procesů 

• aktivně rozvíjíme sebevzdělávání 

• usilujeme v rámci činnosti Spolku dát k dispozici potřebný pracovní potenciál 
 

Každý člen, partner a zaměstnanec Spolku je povinen při činnosti v rámci aktivit Spolku nebo plnění svých pracovních 
povinností dbát na dodržování výše uvedených zásad. 


