
ETICKÝ KODEX POSLANCE POLITICKÉHO HNUTÍ ANO 2011

Poslanci politického hnutí ANO 2O11 v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky (dále jen klub) se v návaznosti  
na ústavní slib poslance a platné právní normy vymezující práva a povinnosti spojené s výkonem mandátu - dobrovolně 
zavazují dodržovat zásady tohoto etického kodexu: 

Čl. 1 
Poslanec Parlamentu České republiky zvolený na kandidátní listině politického hnutí ANO 2011 (dále jen poslanec) 
vykonává svůj mandát způsobem odpovídajícím důstojnosti a významu této veřejné funkce a zároveň se zavazuje 
dodržovat tento etický kodex: 
a) zásada ochrany veřejného zájmu – poslanec se při výkonu mandátu řídí veřejným zájmem. Zdrží se jakéhokoliv 
jednání, které by vedlo k upřednostnění osobního prospěchu jeho nebo osob jemu blízkých.

b) zásada otevřenosti – poslanec svůj mandát vykonává pod kontrolou veřejného mínění.  Za tím účelem zachovává  
maximální míru otevřenosti při poskytování informací o své činnosti a oznámí jakýkoliv možný střet zájmů, k němuž při  
této činnosti může dojít.

c)  zásada svědomitosti  –  poslanec se při  výkonu svého mandátu rozhoduje na základě důkladného,  objektivního a  
kvalifikovaného posouzení projednávané věci. Návrhy zákonů, pozměňovací a jiné návrhy před jejich podáním projedná  
s klubem, či vedením klubu. Usnese-li se klub na závazném jednotném hlasování, je poslanec povinen toto usnesení  
akceptovat, rozhodne-li se neakceptovat usnesení klubu, seznámí se svým postojem předsedu klubu.

d) zásada dobrého jména Poslanecké sněmovny – poslanec svůj mandát vykonává v odpovědnosti a úctě k dobrému  
jménu Poslanecké sněmovny a klubu. Zdrží se, při plném zachování práva na kultivovanou kritiku, jakéhokoliv jednání,  
které by mohlo poškodit důstojnost Poslanecké sněmovny, klubu, jejích orgánů nebo jiných poslanců. 

Čl. 2 
Poslanec se zavazuje při výkonu poslaneckého mandátu spolupracovat pouze s osobami, které splňují odborné i morální  
předpoklady pro takovou činnost. 

Poslanec  neuzavře  smlouvu  (včetně  služeb  asistenta  a  pronájmu  poslanecké  kanceláře)  ani  nenavrhne  Kanceláři  
Poslanecké sněmovny, aby uzavřela smlouvu s osobou jemu blízkou, na základě které by tato osoba byla odměňována  
nebo měla jiný prospěch za činnost, kterou pro poslance vykonává nebo za služby, které mu poskytuje. To platí i pro  
právnickou osobu, v níž má poslanec majetkovou účast nebo je členem jejího orgánu, s výjimkou politické strany nebo  
politického hnutí, za něž poslanec kandidoval. 

Poslanec se zavazuje poskytnout 7000,- Kč měsíčně z výdajů na odborné a administrativní práce na činnost odborných 
poradců celého klubu. 

Čl. 3 
Poslanec  se  zavazuje  při  vědomí  odpovědnosti  vůči  programu politického hnutí  ANO 2011,  že  v  průběhu jednoho  
volebního období nepřestoupí  do jiného poslaneckého klubu. 

Čl. 4 
Dodržování  etického  kodexu  poslance  bude  kontrolovat  vedení  klubu.  Pokud  vedení  klubu  konstatuje,  že  došlo  k  
porušení některého z výše uvedených závazků, zavazuje se poslanec zaplatit sankci až do výše měsíčního platu, jejíž  
výnos bude věnován na dobročinné účely. 

V Praze dne 30.10. 2013 Jméno a příjmení: ……………………………………………………………………….

.........…………………………………………
        podpis


