
Etický kodex člena Zastupitelstva města Libčice nad Vltavou

Preambule

My, členové Zastupitelstva města Libčice nad Vltavou, jsme si vědomi důvěry, kterou v nás vložili 
občané našeho města. Výkon mandátu chápeme jako veřejnou službu, za niž neseme odpovědnost. 
Právní předpisy České republiky týkající  se výkonu této funkce proto dobrovolně doplňujeme 
tímto Kodexem, kterým se budeme řídit.

Základní ustanovení

1. Zastupitel vykonává svůj mandát ve shodě s Ústavou, zákony a dalšími právními předpisy 
České republiky a zároveň činí vše nezbytné pro to, aby jednal v souladu s ustanoveními 
tohoto Kodexu.

Obecné zásady

2. Při plnění svých funkcí zastupitel vždy slouží veřejnému zájmu a zdrží se jednání, které by 
ohrozilo důvěryhodnost mandátu a  města Libčice nad Vltavou.

3. Zastupitel se za výkon svého mandátu zodpovídá všem občanům města, včetně těch, kteří 
ho nevolili.

4. Zastupitel přichází na jednání zastupitelstva nebo orgánu, jehož je členem, připraven.

5. Zastupitel respektuje představitele jiných politických uskupení, stejně tak i jejich názory a 
projevy. Zastupitel se při svém vystupování zdrží osobních útoků a jednání, které by bylo v 
rozporu s dobrými mravy.

6. Zastupitel  neuvádí  vědomě  v  omyl  veřejnost,  ostatní  zastupitele  ani  zaměstnance 
městského úřadu.

7. Zastupitel činí svá rozhodnutí na základě objektivního posouzení skutečnosti, s ohledem 
na platné zákony a předpisy.

8. Zastupitel poskytne veřejnosti veškeré požadované informace související s výkonem jeho 
funkce s výjimkou těch, jejichž utajení stanoví zákon.

9. Zastupitel zveřejní informace o svém vzdělání,  schopnostech a zkušenostech,  které jsou 
relevantní pro výkon mandátu.

10. Zastupitel  nebude  utajovat  takové  zásadní  skutečnosti,  jako  že  byl  v  minulosti  trestně 
stíhán, bylo proti  němu vedeno trestní,  kárné nebo přestupkové řízení.  V případě, že v 
průběhu výkonu funkce zastupitele nastane stav, kdy je proti zastupiteli vedeno trestní, 
kárné  nebo  přestupkové  řízení,  je  tento  zastupitel  povinen  neprodleně  informovat 
předsedu kontrolního výboru, který o této skutečnosti informuje ostatní zastupitele.
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Oznámení o bezúhonnosti, o činnostech, o příjmech a o nemovitém majetku

11. Zastupitel zveřejní své lustrační osvědčení.

12. Zastupitel každoročně odevzdá předsedovi kontrolního výboru Oznámení o činnostech, o 
příjmech a o nemovitém majetku nabytém po dobu působení ve funkci.  Současně s tím 
každoročně  odevzdá  předsedovi  kontrolního  výboru  čestné  prohlášení  o  tom,  zda  byl 
v minulosti  trestně  stíhán  a  zda  proti  němu  bylo  nebo  je  vedeno  trestní,  kárné  nebo 
přestupkové  řízení.  Oznámení  o  činnostech  i  čestné  prohlášení  za  uplynulý  rok  musí 
zastupitel odevzdat vždy do 31. ledna  roku následujícího.

13. Kontrolní výbor zveřejní vždy do konce února oznámení a čestná prohlášení zastupitelů na 
oficiálních internetových stránkách města.

Střet zájmů

14. Zastupitel  se  zdrží  takového  jednání,  které  by  vedlo  ke  střetu  veřejného  zájmu  s jeho 
zájmem soukromým. Soukromý zájem zahrnuje jakoukoli  výhodu pro něj,  jeho rodinu, 
blízké a příbuzné osoby a právnické nebo fyzické osoby, se kterými měl nebo má obchodní 
nebo politické vztahy. 

15. Zastupitel se zdrží rozhodování o záležitostech, které se dotýkají jeho soukromého zájmu 
definovaném v bodě 14. Před projednáváním a hlasováním o věci, která je předmětem jeho 
soukromého zájmu, oznámí tuto skutečnost  členům zastupitelstva a zdrží se hlasování.

16. Zastupitel  nevyužívá  informace  získané  při  výkonu  funkce  pro  svůj  soukromý  zájem, 
definovaný v bodě 14.

Dary a výhody

17. Zastupitel  nevyžaduje  ani  nepřijímá dary,  úsluhy,  ani  žádná  jiná  zvýhodnění,  která  by 
mohla  ovlivnit  rozhodování,  narušit  nestranný  přístup,  nebo  která  by  bylo  možno 
považovat za odměnu za práci, která je jeho povinností.

18. Zastupitel  nedovolí,  aby se v souvislosti  s výkonem své funkce dostal do postavení,  ve 
kterém  je  zavázán  oplatit  prokázanou  laskavost,  nebo  které  jej  činí  přístupným 
nepatřičnému vlivu jiných osob.

19. Při výkonu své funkce zastupitel neučiní ani nenavrhne obci nebo jejím orgánům úkony, 
které by ho zvýhodnily v budoucím osobním nebo profesním životě po skončení výkonu 
mandátu.

Kontrola

20. Dodržování  Kodexu  kontroluje  Kontrolní  výbor.  Případné  podezření  z  porušení 
ustanovení Kodexu prověří kontrolní výbor na podnět zastupitele nebo občana. Výsledné 
zjištění projedná zastupitelstvo na svém zasedání. Při závažném či opakovaném porušení 
ustanovení  tohoto  Kodexu  může  být  zastupitel  odvolán  Zastupitelstvem  ze  své funkce 
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v radě,  výboru  či orgánu  právnické  osoby  nebo  Radou  z  komise.  Zastupitelstvo  mu 
doporučí jeho rezignaci na mandát zastupitele.

Závěrečné ustanovení

21. Zastupitel se svým podpisem ztotožňuje s principy Kodexu a zavazuje se po dobu svého 
mandátu řídit jeho ustanoveními.
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