Návrh
Etický kodex poslance Parlamentu České republiky

Preambule
My, poslanci Parlamentu České republiky, vědomi si svých závazků plynoucích z důvěry
vyslovené nám občany ve volbách a plníce naše povinnosti dané právními předpisy České
republiky, chápeme výkon mandátu jako veřejnou službu občanům a zavazujeme se dodržovat
následující ustanovení tohoto Kodexu.
Článek 1
Základní ustanovení
Poslanec
a) vykonává svůj mandát osobně, čestně, zodpovědně a s náležitou péčí, v souladu s Ústavou,
zákony a dalšími právními předpisy České republiky, jakož i v souladu s dobrými mravy
a dále tak, aby nebyla snížena důstojnost výkonu této veřejné funkce,
b) se rozhoduje podle svého nejlepšího vědomí a svědomí a není při tom vázán žádnými
příkazy. Poslanec se zdrží jednání, které by ohrozilo důvěryhodnost nebo dobrou pověst
Poslanecké sněmovny,
c) neuzavře takovou dohodu, jež by ho zavazovala jednat či hlasovat v soukromém zájmu jiné
fyzické nebo právnické osoby a jež by mohla ohrozit jeho svobodu hlasování. Zákaz uzavřít
dohodu neplatí v těch případech, které je možno označit jako běžnou parlamentní praxi, např.
uzavření koaliční smlouvy nebo dohody o párování,
d) jedná v zájmu všeho lidu a slouží veřejnému zájmu; v případě střetu mezi zájmem
soukromým a veřejným upřednostní zájem veřejný,
e) respektuje při výkonu svého mandátu pravomoci jiných státních i samosprávných orgánů,
f) se účastní každého jednání Poslanecké sněmovny a jejích orgánů, jejichž je členem; případná
nepřítomnost musí být předem omluvena.
Článek 2
Poskytování informací
(1) Poslanec vykonává svůj mandát pod veřejnou kontrolou, a poskytuje proto veřejnosti
v souvislosti s výkonem své funkce zejména následující informace:
a) o výši příjmů spojených s výkonem mandátu,
b) o jednáních, která uskutečnil v souvislosti s legislativním procesem; současně uvede, zda
legislativní návrhy předložil na žádost či doporučení jiné osoby a zda byly konzultovány
se zástupcem zájmových a dotčených skupin (tzv. „legislativní stopa“).
(2) Poslanec neposkytuje informace, jejichž utajení stanoví zákon.
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(3) Poslanec včas a řádně odevzdá oznámení o činnostech, majetku, příjmech, darech
a závazcích v souladu se zákonem o střetu zájmů.
Článek 3
Jednání v postavení poslance
(1) Poslanec
a) nezneužije svého postavení, pravomoci nebo informací získaných při výkonu svého mandátu
k získání majetkového nebo jiného prospěchu nebo výhody pro sebe nebo jinou osobu;
ke střetu zájmů nedochází, pokud získá poslanec výhodu pouze na základě toho, že patří
k obyvatelstvu jako celku nebo k nějaké široké kategorii osob,
b) se nebude odvolávat na svou funkci v záležitostech, které souvisejí s jeho osobními zájmy,
zejména s jeho povoláním, zaměstnáním nebo podnikáním,
c) nedá za úplatu nebo jinou výhodu svolení k uvedení svého jména nebo vyobrazení
ke komerčním reklamním účelům.
(2) Pokud poslanec není schopen střet zájmů vyřešit, oznámí to písemně předsedovi Poslanecké
sněmovny nebo pověřenému zástupci. Dále je poslanec povinen oznámit předsedovi
Poslanecké sněmovny nebo pověřenému zástupci skutečnosti nasvědčující možnosti získání
prospěchu pro sebe nebo pro osobu blízkou nebo další skutečnosti, jež by mohly ovlivnit
jeho rozhodování, a to bezprostředně poté, co se o nich dozví.
(3) Předseda Poslanecké sněmovny nebo jím pověřený zástupce v přiměřené lhůtě zhodnotí, zda
uvedené skutečnosti mohou ovlivnit poslancovo rozhodování. Usoudí-li předseda Poslanecké
sněmovny nebo jím pověřený zástupce, že podezření o střetu zájmů je důvodné, zaznamená
se tato skutečnost v zápisu z jednání příslušného orgánu.
(4) V případě, že má poslanec osobní či soukromý zájem na věcech, které jsou projednávány
v Poslanecké sněmovně nebo v jejích orgánech, oznámí tuto skutečnost příslušnému orgánu
před projednáním věci. Pokud není možné střet zájmu odstranit, je povinen se rozhodování
a ovlivňování jiných v případech, ve kterých existuje potenciální prospěch pro něj nebo
osobu blízkou, zdržet.
(5) Chování poslanců je založeno na vzájemné úctě a nesmí snižovat důstojnost Poslanecké
sněmovny nebo ohrozit řádný chod parlamentní činnosti ani narušovat klidné prostředí
v prostorách Poslanecké sněmovny.
Článek 4
Dary a jiné výhody
Poslanec
a) nesmí při výkonu svých práv a povinností vyžadovat ani přijímat dary, protislužby ani žádná
jiná zvýhodnění, která by mohla narušit nestranný přístup,
b) nesmí při výkonu svých povinností přijmout žádné dary ani obdobné požitky, ledaže jejich
hodnota je nižší než 5 000 Kč a jsou projevem zdvořilosti,
c) jedná takovým způsobem, aby nevzbuzoval dojem, že učinil nabídku představující korupční
výzvu.
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Článek 5
Využití veřejných prostředků
Poslanec
a) užívá veřejné prostředky určené k výkonu mandátu výhradně k naplnění tohoto účelu;
s těmito prostředky nakládá efektivně a hospodárně,
b) nepobírá žádnou odměnu za činnost, při níž zastupuje stát v řídících, dozorčích nebo
kontrolních orgánech podnikající právnické osoby s přímým či nepřímým vlivem státu.
Článek 6
Kontrola dodržování Etického kodexu poslance
(1) Případné porušení ustanovení Kodexu prověří Etická komise.
(2) Etická komise vydá po prověření případu usnesení, v němž uvede, zda poslanec porušil nebo
neporušil tento kodex, a toto usnesení zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup; tím
není dotčeno ukládání sankcí podle zvláštních právních předpisů.
(3) Činnost Etické komise upravuje Jednací řád Etické komise přijatý usnesením Poslanecké
sněmovny.
Článek 7
Závěrečná ustanovení
Poslanec se ztotožňuje s principy tohoto Kodexu. Chápe jej jako svůj vlastní závazek a zavazuje
se řídit jeho obsahem při výkonu svého mandátu.
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