
Titul: Jméno: Příjmení: Titul:

� Důchodce � Rodičovská dovolená � Svobodné povolání

� Hledající zaměstnání � Státní zaměstnanec � Volený zastupitel

� Podnikatel/ živnostník � Student � Zaměstnanec

�

PŘIHLÁŠKA KE ČLENSTVÍ

KONTAKTNÍ INFORMACE

PROFESNÍ ZAŘAZENÍ

NEJVYŠŠÍ DOSAŽENÉ VZDĚLÁNÍ

Jiné (uveďte jaké) ………………………………………………………………………………………………………………………………….

Datum narození:

E-mail:

Mobil:

Ulice:

Obec:

PSČ:

Číslo popisné/orientační:

Telefon domů:

� Základní � � Vysokoškolské

� Střední odborné � Vyšší odborné � Postgraduální

�

� Ano � Ne

od

do

od

do

od

do

Ano Ne

HLÁSÍM SE DO  ORGANIZACE ANO 2011 V 

podpis předsedy Místní organizace

…………………………………………….

…………………………………………….

…………………………………………….
podpis předsedy Krajské organizace

Název:

Název:

NEJVYŠŠÍ DOSAŽENÉ VZDĚLÁNÍ

Středoškolské s maturitou

Jiné (uveďte jaké) ………………………………………………………………………………………………………………………………….

Ano

Status uchazeče o členství 

schválen dne:

Čekatelská lhůta prominuta 
(nehodící se škrtněte)

Doporučení Místní organizace

ČLENSTVÍ V POLITICKÝCH STRANÁCH

podpis předsedy Oblastní organizace

Ne

Název:

podpis předsedy Místní organizace
Ano Ne



MORÁLNÍ KODEX REPREZENTANTA POLITICKÉHO HNUTÍ ANO 2011

Jako uchazeč o členství v politickém hnutí ANO 2011 čestně prohlašuji, že :  ���� jsem nebyl(a) pravomocně odsouzen(a) za spáchání úmyslného 

trestného činu,    ����nejsem trestně stíhán;    ����mé údaje ve všech dostupných rejstřících jsou aktuální.

Jako uchazeč o členství v politickém hnutí ANO 2011 čestně prohlašuji, že :

- nemám nedoplatky na daních, clech, pojistném na sociálním zabezpečení a na příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, 

na pokutách a poplatcích vůči České republice nebo územním samosprávným celkům nebo pojistném na všeobecné zdravotní pojištění

- proti mně jako fyzické osobě nebo proti právnické osobě, jejíž jsem společníkem, nebylo zahájeno exekuční nebo insolvenční řízení.

Preambule

Reprezentant politického hnutí ANO 2011 (dále jen Hnutí) zastávající (kandidující na) volený mandát na jakékoliv úrovni (dále jen Reprezentant) 

respektuje principy tohoto Morálního Kodexu (dále jen Kodex) a při výkonu svého mandátu se řídí jeho ustanoveními. Reprezentant chápe výkon svého 

mandátu jako veřejnou službu, za niž nese plnou odpovědnost a zavazuje se, kromě práv a povinností zakotvených v Ústavě České republiky, Listině 

základních práv a svobod a dalších platných zákonech, dodržovat následující články. Příslušná ustanovení Kodexu jsou závazná i pro Reprezentanta 

Hnutí na všech úrovních struktury Hnutí.

Články

I. Reprezentant při svém jednání respektuje veřejný zájem a zdrží se jakéhokoliv jednání, které by vedlo k upřednostnění osobního prospěchu jeho 

nebo osob jemu blízkých.

II. Reprezentant je při výkonu své funkce nestranný a rozhoduje se objektivně, kvalifikovaně a se znalostí věci.

III. Reprezentant hájí a prosazuje programové teze Hnutí. Reprezentant prohlašuje, že bude předvolební politické postoje tohoto Hnutí hájit i po svém 

zvolení a nezpronevěří se tomuto slibu pravidelnou podporou jiného politického uskupení zastávajícího konkurenční politický program.

IV. Zvolený Reprezentant nefiguruje v žádném střetu zájmů. V případě, že by u něj střet zájmů nastal, vyřeší jej co nejrychleji, bez ohledu na osobní 

zájmy zvoleného Reprezentanta.

V. Reprezentant respektuje představitele jiných politických uskupení, jejichž názory a projevy sice nesdílí, ale vnímá je jako jedny z jejich základních 

práv a svobod Reprezentant nepovede neetickou předvolební ani jakoukoli jinou kampaň.

VI. Reprezentant jde v boji proti korupci a klientelismu příkladem tak, že veřejně odmítá výhody a privilegia, jež mu jsou případně v souvislosti s jeho 

postavením a vlivem nabízeny. Reprezentant nezneužívá informace získané při výkonu funkce pro svůj soukromý zájem ani pro zájem třetích osob, s 

nimiž je ve spojení. Veškeré náznaky korupčního a klientelistického jednání, se kterými se Reprezentant setká, neprodleně oznámí příslušným orgánům.

ČESTNÁ PROHLÁŠENÍ

Přílohou přihlášky je podepsaný životopis uchazeče.

Přihlášku vyplňte, prosím čitelně hůlkovým písmem.

Přihláška musí být podepsaným originálem.

Garant 1 Garant 2

Jméno Jméno …………...…………………………………………….

členské číslo: ……………………. členské číslo: …………………….

Podpis ………………………………………………….. Podpis …………………………………………………....

……………………………………………….….

nimiž je ve spojení. Veškeré náznaky korupčního a klientelistického jednání, se kterými se Reprezentant setká, neprodleně oznámí příslušným orgánům.

VII. Reprezentant pravdivě a přesně informuje veřejnost o svém vzdělání, schopnostech a zkušenostech, které jsou relevantní pro výkon jeho voleného 

mandátu, stejně tak jako o svých majetkových poměrech.

VIII. Reprezentant poskytuje veřejnosti veškeré požadované informace související s výkonem jeho volené funkce i všech dalších funkcí ve veřejném i 

soukromém sektoru, v nichž figuruje, s výjimkou těch, které podle zvláštních předpisů podléhají zvláštní ochraně.

IX. V případě přestupkového řízení či trestního stíhání proti své osobě, Reprezentant nebude využívat poslaneckou/senátorskou imunitu a požádá 

příslušný parlamentní výbor, aby neprodleně navrhl jeho vydání. Jedinou výjimku v tomto ohledu tvoří případné stíhání za politické projevy pronesené 

na půdě Parlamentu ČR.

X. Reprezentant, proti němuž je zahájeno trestní stíhání, neprodleně rezignuje na volený mandát, na svou funkci ve Hnutí a na členství ve Hnutí.

XI. V případě závažného či opakovaného porušení Kodexu a po projednání tohoto porušení v Rozhodčí a smírčí komisi Hnutí Reprezentant neprodleně 

rezignuje na volený mandát, na svou funkci ve Hnutí a na členství ve Hnutí.

Podáním řádně, úplně a pravdivě vyplněné přihlášky žádám tímto o udělení statutu uchazeče o členství a následně po splnění čekatelské lhůty žádám o 

členství v politickém hnutí ANO 2011. Beru na vědomí, že na udělení statutu uchazeče o členství ani na členství není právní nárok. Prohlašuji, že je mi 

více než 18 let, jsem občanem České republiky a nejsem členem jiné politické strany nebo hnutí. 

Svým podpisem na této přihlášce vyjadřuji svůj souhlas se Stanovami hnutí a zároveň uděluji souhlas ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně 

osobních údajů, správci osobních údajů, politickému hnutí ANO 2011, IČO 714 43 339,se sídlem Praha 4, Pyšelská 2361/4, PSČ 141 00, ke 

shromažování, uchování a zpracování osobních údajů v rozsahu údajů obsažených v této přihlášce za účelem evidence, ověření správnosti údajů, 

oslovování a komunikace v souvislosti s činností politického hnutí ANO 2011. Souhlasím,aby správce osobních údajů předával mé údaje k dalšímu 

zpracování. Beru na vědomí, že udělení souhlasu je dobrovolné a souhlas mohu kdykoliv odvolat. 

                                     podpis uchazeče:

…………………………………………………

…………………………

                            datum


