Etický kodex člena Zastupitelstva MČ Praha 22
Preambule
My, členové Zastupitelstva MČ Praha 22, zvolení v demokratických volbách , jsme si vědomi
důvěry občanů v nás vložené, po dobu výkonu mandátu se budeme řídit slibem, kterým jsme
se zavázali k výkonu veřejné služby v zájmu občanů MČ Praha 22. Tuto veřejnou funkci,
postavenou na základech svědomí, důvěry, morálních a právních zásadách, přijímáme s
vážností a odpovědností a přihlašujeme se k tomuto etickému kodexu.

Čl. I
Základní ustanovení
1. Člen zastupitelstva za výkon svého mandátu zodpovídá všem občanům městské části
Praha 22
2. Svůj mandát vykonává zastupitel ve shodě s Ústavou, zákony a dalšími právními
předpisy České republiky a jedná v souladu s ustanovením tohoto Kodexu.
3. Při výkonu své funkce je zastupitel nestranný, záležitosti řeší objektivně na základě jejich
skutkové podstaty a bez zbytečných průtahů. Nejedná svévolně k újmě jakékoli osoby nebo
skupiny osob, prosazuje práva a oprávněné zájmy občanů.
4. Zastupitel se účastní každého zasedání ZMČ a jednání dalších orgánů, kterých je členem.
Z jednání může být omluven v souladu s Jednacím řádem ZMČ a příslušných orgánů, kterých
je členem.
5. Na zasedání přichází člen zastupitelstva připraven.

Čl. II
Vztah k úředníkům a občanům
1. Člen zastupitelstva respektuje práci úředníků a jejich vázanost právními předpisy.
2. Člen zastupitelstva je připraven odpovídat občanům na otázky, které se týkají výkonu
jeho funkce a plnění úkolů s tím spojených, a to vždy pravdivě a srozumitelně, s výjimkou
těch, které podléhají utajení podle zákona.
Následující ustanovení se vztahují na členy zastupitelstva MČ, kteří jsou pro výkon funkce
dlouhodobě uvolněni, na starostu a na členy Rady, kteří nejsou pro výkon funkce dlouhodobě
uvolněni (dále jen „veřejný funkcionář“ dle zákona o střetu zájmů).

Čl. III
Střet zájmů
1. Veřejný funkcionář nesmí upřednostňovat svůj osobní zájem nad zájmy, které je jako
veřejný funkcionář povinen prosazovat a hájit. Osobním zájmem se rozumí výhoda nebo
zamezení vzniku případného snížení majetkového nebo jiného prospěchu.

2. Veřejný funkcionář nesmí ohrozit veřejný zájem tím,že:
a) využije svého postavení, pravomoci nebo informací získaných při výkonu své funkce k
získání majetkového nebo jiného prospěchu nebo výhody pro sebe nebo jinou osobu
b) se bude odvolávat na svou funkci v záležitostech, které souvisejí s jeho osobními zájmy,
zejména s jeho povoláním, zaměstnáním nebo podnikáním
c) dá za úplatu nebo jinou výhodu ke komerčním reklamním účelům svolení k uvedení
svého jména nebo svolení ke svému vyobrazení ve spojení s vykonávanou funkcí

Čl. IV
Omezení některých činností a neslučitelnost výkonu funkce s jinými funkcemi
1. Veřejnému funkcionáři, který zastupuje MČ v řídících, dozorčích nebo kontrolních
orgánech podnikající právnické osoby, pokud v ní má MČ podíl nebo hlasovací právo,
nenáleží za tuto činnost odměna- toto ustanovení se vztahuje pouze na členy ZMČ, kteří jsou
dlouhodobě pro výkon funkce uvolněni.
2. Veřejný funkcionář se nesmí po dobu 1 roku od skončení výkonu funkce stát
společníkem anebo působit v orgánech podnikající právnické osoby, anebo uzavřít
pracovněprávní vztah se zaměstnavatelem, který vykonává podnikatelskou činnost, pokud
taková právnická osoba nebo zaměstnavatel v posledních 3 letech přede dnem skončení
funkce uzavřeli smlouvu s MČ, jednalo-li se o nadlimitní veřejnou zakázku, a pokud
funkcionář nebo orgán, ve kterém funkcionář působil, o takové smlouvě rozhodoval.

Čl.V
Oznámení o osobním zájmu
1. Veřejný funkcionář je povinen při jednání orgánu MČ Praha 22, ve kterém vystoupí v
rozpravě nebo je oprávněn hlasovat, oznámit svůj poměr k projednávané věci, jestliže k
výsledku projednání věci by mu mohla vzniknou osobní výhoda nebo újma anebo má-li na
věci jiný osobní zájem, to neplatí, jde-li o prospěch nebo zájem obecně zřejmý.
2. Oznámení podá funkcionář písemně před zahájením jednání nebo ústně v jeho průběhu,
nejpozději však před tím, než dojde k hlasování.

Čl.VI
Oznámení o činnostech
1. Veřejný funkcionář je povinen přesně, úplně a pravdivě písemně oznámit že:
a) podniká nebo provozuje jinou samostatnou výdělečnou činnost
b) je společníkem nebo členem právnické osoby, která provozuje podnikatelskou činnost
c) je statutárním orgánem nebo členem statutárního orgánu, členem řídícího, dozorčího nebo
kontrolního orgánu podnikající právnické osoby
d) vykonává činnost v pracovněprávním nebo obdobném vztahu nebo ve služebním poměru
2. Oznámení je veřejný funkcionář povinen učinit nejpozději do 30. června následujícího
kalendářního roku.

Čl. VII
Oznámení o majetku
1. Veřejný funkcionář je povinen přesně, úplně a pravdivě písemně oznámit, že v průběhu
výkonu funkce nabyl:
a) vlastnická nebo jiná věcná práva k nemovitostem a způsob jejich nabytí
b) vlastnická práva k věcem movitým nebo jiné majetkové hodnoty, včetně způsobu nabytí,
pokud souhrnná cena věcí nabytých v průběhu kalendářního roku přesáhla částku 500 000,Kč, do tohoto se nezapočítávají věci, jejichž cena je nižší než 25 000,-Kč
c) cenné papíry nebo práva s nimi spojená, pokud celková výše kupní ceny cenných papírů
od jednoho eminenta přesahuje částku 50 000,- Kč anebo částku 100 000,-Kč v případě více
eminentů
d) jiný podíl v obchodní společnosti, než je uveden v písmenu c), pokud hodnota tohoto
podílu přesahuje částku 50 000,-Kč anebo částku 100 000,-Kč, jde-li o podíly u více
obchodních společností
2. Oznámení je veřejný funkcionář povinen učinit nejpozději do 30. června následujícího
kalendářního roku
3. Veřejný funkcionář je povinen v oznámení uvést za stejných podmínek i majetek, který
nabyl(a) jeho manžel(ka) a který patří do společného jmění manželů

Čl. VIII
Oznámení o příjmech, darech a závazcích
1. Veřejný funkcionář je povinen přesně, úplně a pravdivě oznámit, že
a) během výkonu funkce získal jakékoliv peněžité příjmy nebo jiné majetkové výhody,
zejména dary, odměny příjmy z podnikatelské nebo jiné samostatné výdělečné činnosti,
dividendy nebo jiné příjmy z účasti nebo činnosti v podnikajících právnických osobách. Za
příjmy dle tohoto ustanovení se nepovažují plat nebo odměna, na které má veřejný funkcionář
nárok v souvislosti s výkonem funkce. Do toho souhrnu se nezapočítávají dary, jejichž cena je
nižší než 10 000,-Kč
b) má nesplacené finanční závazky, zejména půjčky, úvěry, nájemné, závazky ze smlouvy o
nájmu nebo směnečné závazky, pokud souhrnná výše závazků přesáhla k 31.12. kalendářního
roku, za nějž se oznámení podává, částku 100 000,-Kč
2. Veřejný funkcionář je povinen v oznámení uvést výši, druh a zdroj každého příjmu a výši
a druh závazku včetně toho, vůči komu takový závazek má. Oznámení činí veřejný funkcionář
nejpozději do 30. června následujícího kalendářního roku.
3. Oznámení podle čl. VI-VIII je veřejný funkcionář povinen činit po celou dobu výkonu
funkce. V případě, že výkon funkce ukončil, je povinen učinit oznámení nejpozději do 30 dnů
ode dne jeho ukončení, a to podle stavu ke dni ukončení funkce.
4. Jestliže v průběhu kalendářního roku nedošlo k žádným skutečnostem dle čl. VI-VIII, je
veřejný funkcionář povinen učinit o tom oznámení nejpozději do 30.června následujícího
kalendářního roku
5. Oznámení se podává na formuláři, jehož formát stanoví Ministerstvo spravedlnosti
vyhláškou.

Čl. IX
Evidence oznámení
1. Registr oznámení vede tajemník ÚMČ Praha 22.
2. Každý má právo na základě písemné žádosti bezplatně nahlížet do registru a pořizovat si
z něj opisy a výpisy.
3. Každý má právo písemně sdělit tajemníkovi MČ skutečnosti, které nasvědčují
nepravdivosti nebo neúplnosti údajů, které jsou uvedeny v oznámeních.

Čl. X
Orgány rozhodující o porušení povinností, pokuta
Veřejný funkcionář je odpovědný za zaviněné porušení uvedených povinností
O porušení povinností veřejných funkcionářů rozhodují soudy ve správním soudnictví.
Návrh na zahájení řízení podává evidenční orgán, ale i ten, kdo má důvodné podezření, že
veřejný funkcionář porušil výše uvedené povinnosti.
Soud může uložit pokutu za porušení povinností až do výše 500 000,-Kč.

Čl. XI
Přechodné ustanovení
Oznámení podle článku VI – VIII tohoto Etického kodexu podají veřejní funkcionáři poprvé
za rok 2007 do 30.6.2008.

Čl. XII
Závěrečné ustanovení
Člen zastupitelstva se ztotožňuje se všemi ustanoveními tohoto Etického kodexu a bude se
jimi řídit při výkonu svého mandátu
Tímto Etickým kodexem nejsou dotčena práva a povinnosti zastupitelů stanovené právními
předpisy.

Čl. XIII
Účinnost
Etický kodex byl přijat na 3. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 22, které se konalo dne
28.2.2007 a nabývá účinnosti dnem schválení

