
        Zastupitelstvo …...................................... se usneslo na tomto znění Etického kodexu:

    

Etický kodex člena …............................................................

                                          Preambule

My,  členové  Zastupitelstva  ….........................................,  prohlašujeme,  že  výkon 
svého mandátu budeme vykonávat v souladu se slibem člena Zastupitelstva a právním řádem 
České republiky.  Vnímáme členství  v Zastupitelstvu jako službu veřejnosti,  od které jsme 
získali  důvěru.  Abychom  naplnili  požadavek  transparentnosti  správy  věcí  veřejných 
přijímáme dobrovolně nad rámec právního řádu České republiky tento Etický kodex, kterým 
se budeme po dobu výkonu mandátu řídit.

                                       

                                                        Článek I.

                                                    Obecná pravidla

1.  Člen  Zastupitelstva  …..........................................  (dále  jen  „Zastupitel“)  je 
zodpovědný všem občanům …........................................... za výkon svého mandátu.

2.  Zastupitel dbá na to, aby vykonával funkci aktivně a bezúhonně v souladu s ústavním 
pořádkem České republiky a svým svědomím.

3.  Zastupitel je při výkonu své funkce nestranný, rozhoduje se objektivně, kvalifikovaně 
a se znalostí věci. Neuchyluje se k jednání, kterým by jakýmkoliv způsobem ohrozil 
důvěryhodnost Zastupitelstva ….............................................

4. Zastupitel nebude požadovat ani přijímat žádné dary či jiné pozornosti a služby, které 
by mohly ovlivnit výkon jeho funkce, plnění povinností či jeho rozhodování.

5.  Zastupitel se účastní každého zasedání Zastupitelstva …........................................... a 
jednání dalších orgánů  ….........................................., kterých je členem. Svou účast 
může omluvit jen z důvodů hodných zvláštního zřetele a v souladu s Jednacím řádem 
Zastupitelstva …..................................................

                                           Článek II.

                                               Poskytování informací



Zastupitel  poskytuje  veřejnosti  informace  jakkoliv  související  s výkonem  jeho 
mandátu s výjimkou těch, které podle zvláštních předpisů podléhají zvláštní ochraně. 
Při poskytování informací se Zastupitel zdrží jednání, které by mohlo uvést veřejnost 
v omyl.

                                                    Článek III.

                            Oznámení o činnosti Zastupitele

1. Zastupitel je povinen písemně oznámit, zda on sám, jeho manžel/manželka, nebo jeho 
partner/partnerka ve smyslu zákona 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství

a) provozuje  podnikatelskou  nebo  jinou  samostatně  výdělečnou  činnost  podle 
zvláštního předpisu včetně předmětu, způsobu a místa výkonu podnikání nebo 
této  činnosti,  s výjimkou  správy  vlastního  majetku  a  činnosti  vědecké, 
pedagogické,  publicistické,  literární,  umělecké  nebo  sportovní,  nejde-li  o 
vlastní podnikání v těchto oborech,

b) je  členem  orgánu  právnické  osoby  zřízené  za  účelem  podnikání,  popř. 
majitelem, společníkem nebo akcionářem takového subjektu, s uvedením její 
obchodní firmy, IČ a názvu funkce,

c) vykonává výdělečnou činnost  v pracovním, služebním či obdobném poměru 
s uvedením  označení  zaměstnavatele,  s výjimkou  činnosti  v orgánech 
obce(města, kraje)…...................................................,

d) vykonává  činnosti  či  provozuje  osobní  aktivity  v občanských  sdruženích, 
obecně  prospěšných  společnostech,  nadacích  či  fondech  nebo  jiných 
obdobných subjektech, které jsou příjemci grantů, popř. jiné formy finanční 
pomoci  plynoucí  z veřejných prostředků, s uvedením formy činnosti  a toho, 
zda za tuto pobírá/nepobírá odměnu.

2. Písemné  oznámení  o  činnostech  dle  bodu  1.  tohoto  článku  doručí  Zastupitel 
předsedovi  Kontrolního  výboru  ….......................................  na  formuláři,  který  je 
přílohou č.  1 tohoto Etického kodexu, nejpozději  do 30 dnů po zahájení  jakékoliv 
takové činnosti či nastalé skutečnosti. Obdobně postupuje při jakékoliv změně takové 
činnosti.  První oznámení  dle tohoto článku doručí Zastupitel do 30 dnů od vzniku 
mandátu Zastupitele.

                                                                  Článek IV.

                                         Oznámení o příjmech a darech Zastupitele



1. Zastupitel je povinen písemně oznámit příjmy, dary a jiné majetkové výhody přijaté 
v souvislosti  s funkcí  Zastupitele  v příslušném  kalendářním  roce.  Oznámení  podle 
tohoto  článku se  podává i  tehdy,  jestliže zastupitel  neobdržel  žádný příjem či  dar 
podléhající  oznamovací  povinnosti. V oznámení  je  povinen uvést  úplně  a  správně 
výši, druh i zdroj každého příjmu podle věty první. Oznámení je zastupitel povinen 
učinit prostřednictvím formuláře č. 2, který je přílohou tohoto Etického kodexu

2. Příjmem  přijatým  v  souvislosti  s  funkcí  zastupitele  se  rozumí   příjmy  za  funkci 
Zastupitele  …..................................................,  příjmy  za  členství  ve  výborech 
Zastupitelstva  a  komisích  rady,  příjmy  za  členství  v  řídících  nebo  kontrolních 
orgánech právnických osob, kde má obec (město, kraj)…............................................. 
podíl nebo majetkovou účast, popřípadě jakékoli jiné příjmy, na které by Zastupitel 
neměl nárok, pokud by nebyl členem zastupitelstva ….............................................

3. Za  peněžitý  příjem,  dar  či  jinou  majetkovou  výhodu  ve  smyslu  tohoto  článku  se 
nepovažuje  poskytnutí  dopravy,  noclehu,  stravy a  dalších  přiměřených  požitků  při 
cestách a návštěvách konaných Zastupitelem v souvislosti s výkonem funkce.

4. Písemné oznámení podle tohoto článku za předešlý kalendářní rok doručí Zastupitel na 
formuláři, který je přílohou č. 2 tohoto Etického kodexu, do 30. 6., a to i v případě, že 
jeho mandát v průběhu této doby zanikl jinak, než v důsledku úmrtí. Do 30 dnů po 
tomto datu předseda Kontrolního výboru zveřejní na oficiálních webových stránkách 
obce (města, kraje)............................................... jména těch, kteří tak neučinili, nebo 
učinili opožděně.

                                                         Článek V.

               Oznámení o majetku Zastupitele nabytém před vznikem funkce Zastupitele

1. Zastupitel je povinen písemně oznámit, jaký majetek on, jeho manžel/manželka, nebo 
jeho partner/partnerka ve smyslu zákona 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství, 
nabyl před vznikem funkce Zastupitele. Tato povinnost se nevztahuje na Zastupitele 
jimž vznikl mandát pro výkon funkce Zastupitele pro volební období bezprostředně 
následující po volebním období, ve kterém již funkci Zastupitele vykonával.

2. Zastupitel v oznámení uvede veškerý majetek, jehož cena objektivně přesahuje částku 
250 000 Kč a na který se nevztahuje oznamovací povinnost podle článku VI tohoto 
kodexu.

3. Písemné  oznámení  podle  tohoto  článku  doručí  Zastupitel  předsedovi  Kontrolního 
výboru na formuláři,  který je přílohou č. 3 tohoto Etického kodexu, do 30 dnů od 
zasedání zastupitelstva, na kterém byl zvolen předseda Kontrolního výboru. Do 30 dnů 
po  uplynutí  lhůty  podle  věty  první  zveřejní  předseda  Kontrolního  výboru  na 



oficiálních webových stránkách obce (města,  kraje).......................................... jména 
těch, kteří tak neučinili, nebo učinili opožděně.

           Článek VI.

Oznámení o majetku Zastupitele

1. Zastupitel je povinen písemně oznámit, zda on sám, jeho manžel/manželka, nebo jeho 
partner/partnerka ve smyslu zákona 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství, nabyl 
v příslušném kalendářním roce, ve kterém vykonával funkci Zastupitele

a) vlastnická nebo jiná věcná práva k nemovitému majetku včetně způsobu nabytí 
a nabývací ceny,

b) vlastnická práva k věcem movitým, jiná práva nebo jiné majetkové hodnoty, 
včetně  způsobu  nabytí  a  nabývací  ceny  věci,  práva  nebo  jiné  majetkové 
hodnoty, pokud je jejich cena nižší než 250 000 Kč,

c) cenné papíry nebo práva s nimi spojená podle zvláštního právního předpisu, 
pokud celková výše kupní ceny cenných papírů od jednoho emitenta nebo práv 
s nimi spojených v době nabytí přesahuje částku 50 000 Kč anebo částku 100 
000 Kč v případě více emitentů.

2. Písemné oznámení podle tohoto článku za předešlý kalendářní rok doručí Zastupitel na 
formuláři, který je přílohou č. 4 tohoto Etického kodexu, do 30. 6., a to i v případě, že 
jeho mandát v průběhu této doby zanikl jinak, než v důsledku úmrtí. Do 30 dnů po 
tomto datu předseda Kontrolního výboru zveřejní na oficiálních webových stránkách 
obce (města, kraje)................................................. jména těch, kteří tak neučinili, nebo 
učinili opožděně.

                                        Článek VII.

                               Střet zájmů a neslučitelnost funkcí

1. Zastupitel  se  zdrží  jednání,  které  by  přineslo  neoprávněnou  majetkovou  či 
nemajetkovou výhodu jemu samotnému, jeho rodinnému příslušníkovi či osobě blízké. 
V případě,  že  bude  Zastupitelstvo  či  některý  z orgánů  obce  (města, 
kraje)...............................................  projednávat  záležitost  dotýkající  se  jakýmkoliv 
způsobem Zastupitele, jeho rodinného příslušníka či osoby blízké, oznámí Zastupitel 
tuto  skutečnost  před  projednáváním  příslušné  záležitosti  v orgánu,  který  jej 
projednává.  Pokud  orgán  o  věci  hlasuje,  rozhodne  prostou  většinou  o  tom,  zda 
Zastupiteli, který učinil oznámení podle věty druhé tohoto bodu, umožní v dané věci 
hlasovat.  Obdobně  se  postupuje,  pokud  se  projednávají  záležitosti  týkající  se 



podnikající právnické osoby, občanského sdružení či podobného subjektu, ve kterých 
je zastupitel personálně či majetkově zainteresován.

2. Zastupitel,  který  je  po  dobu  výkonu  mandátu  členem  orgánu,  společníkem  či 
akcionářem  podnikající  právnické  osoby,  členem  občanského  sdružení,  obecně 
prospěšné společnosti,  nadace či fondu nebo jiného podobného subjektu, nesmí být 
členem výběrové komise, pokud se tento subjekt uchází o přidělení veřejné zakázky 
nebo figuruje jako subdodavatel společnosti ucházející se o přidělení veřejné zakázky 
od obce  (města,  kraje)................................................  nebo  od  společnosti  v  níž  má 
obec (město, kraj)................................................. majetkovou účast..

3. Zastupitel  se  zavazuje,  že  po  dobu  jednoho  roku  od  skončení  výkonu  funkce 
Zastupitele nevstoupí personálně ani majetkově do právnické osoby, která v době, kdy 
Zastupitel  vykonával  funkci,  získala  podlimitní  či  nadlimitní  veřejnou  zakázku  od 
obce (města, kraje).............................................., či na takové zakázce subdodavatelsky 
participovala.

4. Zastupitel se zavazuje,  že po ukončení mandátu nebude zneužívat informace a jiné 
výhody, které by plynuly z výkonu jeho ukončeného mandátu.

                                                     Článek VIII.

                                                        Zpřístupňování oznámení

Předseda  Kontrolního  výboru  …...........................................,  aby  veškerá  oznámení  podle 
článků III. až VI.  tohoto Etického kodexu, byla zpřístupněna na oficiálních internetových 
stránkách obce (města, kraje)................................................ v sekci obsahující jmenný seznam 
zastupitelů a to do 30 dnů od obdržení oznámení.

                                                       Článek IX.

                                                            Kontrolní postupy

1. Věcně  příslušným  orgánem  obce  (města,  kraje)...................................... 
v záležitostech  naplňování  a  kontroly  povinností  plynoucích  z  Etického  kodexu 
zastupitele je Kontrolní výbor …..............................................

2. Kontrolní výbor přijímá a prověřuje podněty, které poukazují na neplnění povinností 
plynoucích z tohoto Etického kodexu. 

3. O šetřeních a  výsledcích šetření  podle  bodu 2  tohoto  článku informuje  předseda 
Kontrolního výboru Zastupitelstvo  ….........................................  a podává mu návrhy 
podle bodu 4 a 5 tohoto článku na jeho nejbližším zasedání. 



4. V případě závažného či opakovaného porušení Etického kodexu zastupitele hlasuje 
Zastupitelstvo  ….........................................  o  odvolání  Zastupitele  z funkce  člena 
komise  Rady  …........................................  či  člena  výboru  Zastupitelstva 
…........................................,  o  odvolání  zastupitele  z funkce  v orgánu  právnické 
osoby, do které byl zastupitelstvem …...................................... zvolen. 

5. V  případě  hrubého  porušení  Etického  kodexu  hlasuje  Zastupitelstvo 
…......................................... o usnesení, kterým by vyzvalo Zastupitele ke vzdání se 
mandátu Zastupitele …........................................

6. Projednávání  výsledků  šetření  Kontrolního  výboru  …......................................... 
v Zastupitelstvu  …...............................................  nejsou  dotčena  práva  politických 
klubů členů zastupitelstva …........................................ na vlastní doporučení a závěry 
vůči  Zastupiteli,  který  porušil  ustanovení  tohoto  Etického  kodexu  a  je  členem 
příslušného politického klubu.

                                                        Článek X.

                                                         Závěrečná ustanovení

1. Zastupitel  se formou podepsaného čestného prohlášení  ztotožňuje s principy tohoto 
Etického kodexu člena Zastupitelstva …............................................. s tím, že se bude 
řídit jeho ustanoveními.

2. Tímto  Etickým kodexem nejsou dotčena  práva  a  povinnosti  Zastupitelů  stanovené 
právními  předpisy  a  vnitřními  předpisy  obce  (města,  kraje)
…..................................................

                                                     Článek XI.

                                                                  Účinnost

Tento Etický kodex nabývá účinnosti dnem schválení Zastupitelstvem ….................................. 
a je závazný pro současné i budoucí členy Zastupitelstva  …......................................, dokud 
nedojde hlasováním Zastupitelstva ….......................................... k jeho změně či zrušení.

 


