
 
 

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ  
žadatele o členství v České Compliance Asociaci, z.s.  
 
Jako žadatel o členství v České Compliance Asociaci, z.s. („ČCA“) prohlašuji, že členství v této 
asociaci vnímám jako svůj osobní příspěvek a závazek k vytváření etického podnikatelského 
prostředí, které bude prospěšné pro celé lidské společenství v České republice.  
Ztotožňuji se s posláním ČCA, založeném na poznání, že nedílnou součástí efektivního řízení 
podnikatelských subjektů a veřejných institucí ve prospěch společnosti je uplatňování etických principů 
a dodržování obecně závazných právních norem a mezinárodních standardů.  
 
Jako žadatel o členství ČCA prohlašuji, že v rámci svého působení jako zaměstnanec, OSVČ či 
konzultant/poradce/advokát se v organizacích budu zasazovat o to, aby tyto organizace vykonávaly 
veškeré své aktivity a záměry v souladu s českým právním řádem, případně jinými relevantními 
právními řády a níže uvedenými principy.  
 
Dále prohlašuji, že v rámci svého působení jako zaměstnanec, OSVČ či konzultant/poradce/advokát 
se v organizacích budu zasazovat, aby tyto organizace přijaly vlastní etická pravidla a další pravidla                
v rámci programu compliance zavazující všechny své zaměstnance.  
 
Tímto prohlašuji, že v případě schválení členství v ČCA se zavazuji, že v rámci svého působení jako 
zaměstnanec, OSVČ či konzultant/poradce/advokát se v organizacích se budu zasazovat o to, aby 
tyto organizace uplatňovaly a dodržovaly následující pravidla:  

 jednat v souladu s pravidly stanovenými v Etickém kodexu ČCA,  

 jednat v souladu s „UN Global Compact“ jako mezinárodním standardem,  

 zavést a prosazovat v rámci organizace compliance program, který zajistí předcházení, zjišťování a 
řešení střetu zájmů, podvodů, korupce, klientelismu, nekalé soutěže a porušování pravidel 
hospodářské soutěže při vyjednávání a uzavírání obchodních vztahů, a dále zamezí jinému možnému 
porušování zákonů,  

 jednat odpovědně vůči obchodním partnerům a společnosti,  

 poskytovat vzdělání zaměstnancům v oblasti compliance a podnikatelské etiky.  
 
Prohlašuji, že jsem nebyl pravomocně odsouzen v rámci trestního řízení ze strany orgánů činných                   
v trestním řízení v souladu s obecně závaznými právními předpisy.  
Dále prohlašuji, že obsah tohoto dokumentu považuji za svůj morální závazek vůči ČCA.  
Signatář tohoto prohlášení je oprávněn uvádět tuto skutečnost ve svých materiálech a informacích pro veřejnost. 
Toto čestné prohlášení může být zveřejněno na webových stránkách ČCA. Vznik a zánik členství, včetně práv a 
povinností člena ČCA, se řídí Stanovami ČCA.  

 
Datum/místo:  
 
Jméno a příjmení: 
 
Podpis: 


