
Kodex zásad při výkonu funkce 
závazný pro členy orgánů hnutí VIZE pro Česko (dále též „hnutí“)  

a pro osoby, které budou s podporou hnutí zvoleny do veřejné funkce,  
schválený Republikovou radou dne 3.9.2020 (dále jen „Kodex“) 

 
Článek 1 PREAMBULE  
 
Vzhledem k tomu, že řada občanů v České republice byla v uplynulých desetiletích zklamána 
jednáním zákonodárců, vládních činitelů i prezidentů, neboť politici často: 

  
a) neplnili volební sliby nebo si plněním slibů „kupovali“ přízeň voličů za cenu 

nepřiměřeného dluhového zatížení příštích generací, 
b) zneužívali svěřenou důvěru k osobnímu prospěchu nebo k prospěchu osob, které 

jim pomáhaly financovat volební kampaně či osobní blahobyt,  
c) prosazovali zájmy jen některých profesních skupin a nevytvářeli právní prostředí 

způsobem, aby se každý občan mohl rychle domoci spravedlnosti,   
d) nechránili pozitivní hodnoty, které stály u zrodu naší státnosti nebo 
e) v osobním životě nebyli příkladem správně resp. zdravě fungujícího člena rodiny,  
 

signatáři tohoto Kodexu prohlašují, že budou své aktivity vykonávat bez kompromisů se 
svědomím a způsobem, který přispěje k vnímání politiky jako důležité služby společnosti. 
S cílem prezentovat, že se politika dá dělat čistě a ve prospěch občanů České republiky, se 
signatáři tohoto Kodexu zavazují ctít a dodržovat zejména následující hodnoty a zásady:           

   
 
Článek 2 SPOLEHLIVOST A DŮVĚRYHODNOST 
 
Dodržení slibu považujeme za základní atribut pro budování důvěry. Proto budeme při 
výkonu funkce jednat tak, abychom během mandátu splnili všechny plánované aktivity. Cílem 
naší práce je předat svěřenou oblast v lepším stavu, než v jakém jsme ji převzali.   
 
Vzhledem k tomu, že důvěryhodnost mohou ovlivnit i další faktory uvedené ve vnitřním 
předpise k důvěryhodnosti, prohlašujeme, že budeme členy hnutí bez zbytečného odkladu 
informovat o jakékoliv změně skutečností, které mohou s důvěryhodností souviset. 
 
Článek 3 POCTIVOST A ODPOVĚDNOST    
 
Poctivý výkon mandátu považujeme za klíčovou hodnotu. Politika má obohatit společnost, 
nikoliv politika. Jakékoliv jednání, jehož výsledkem by byl osobní prospěch nebo 
neoprávněný prospěch třetích stran, považujeme za nepřijatelné. Při prokázání takového 
jednání rozhodčí komisí nebo jinými orgány se neprodleně vzdáme funkce.  
 
Bude-li rozhodováno o otázce, kde nastává střet zájmů, zdržíme se hlasování. Nebudeme ani 
navrhovat odměny spojené s výkonem funkce. Případný návrh na vyplacení odměny osobám, 
které v rámci hnutí funkce vykonávají, je na členech hnutí, kteří funkce nevykonávají.  
 
Považujeme za svou odpovědnost vykonávat svěřený mandát po celou dobu funkčního 
období. Tím není dotčena možnost vzdání se funkce ze závažných důvodů. Za závažné 
důvody se považují především důvody rodinné a zdravotní. Vzdání se interní funkce v hnutí je 
možné též v případě kandidatury do funkce veřejné.  



 
Za součást naší odpovědnosti považujeme též přípravu osobností, které zvažují kandidaturu 
na funkci, v níž nyní působíme, v případě jejího uvolnění. Přípravou se rozumí postupné 
předávání know how, jak tuto funkci nejlépe vykonávat a jakým úskalím se vyhnout.    
  
Článek 4      ÚCTA A KOMUNIKACE 
 
Považujeme za důležité prokazovat úctu všem lidem, a to např. i politikům, kteří se dopustili 
vážných pochybení. Jsou-li nějaké činy hodné pochvaly nebo uznání, jsme připraveni vyjádřit 
poděkování a případně též podporu politikům z jiných politických stran či hnutí. 
 
Za součást úcty považujeme též respekt k práci našich předchůdců, která byla konána v dobré 
víře. Případná revize se bude týkat jen těch rozhodnutí, která by nebyla v souladu s novou 
právní úpravou, judikaturou nebo v souladu s hodnotami tohoto kodexu. 
 
Nebudeme přijímat finanční závazky jdoucí za časový horizont výkonu naší funkce. Praktiky, 
které spočívají v uzavírání fakticky nevypověditelných smluv či závazků nebo uzavírání 
smluv, které jsou nevýhodné pro hnutí či společnost, považujeme za nekalé.  
      
Komunikaci považujeme za hlavní nástroj pro zdravé budování vztahů. Vědomi si toho, že 
řada rozhodnutí se může týkat otázek, které nebylo možné předjímat při vstupu do funkce, 
jsme připraveni před důležitým interním rozhodnutím nebo před prezentací zásadních 
stanovisek veřejnosti, konzultovat návrhy výstupů se všemi členy hnutí. 
 
Budou-li se na nás obracet občané nebo členové hnutí s dotazy, podněty a připomínkami, 
budeme se snažit odpovídat, pokud to bude zvládnutelné, do jednoho týdne. Tím není dotčeno 
právo nezabývat se maily, sms zprávami nebo telefonáty, které s ohledem na svou četnost či 
rozsah začínají mít charakter informační nebo procesní šikany.      
 
Článek 5 POKORA A PŘÍMOST 
 
Výkon autority nespojujeme s nadřazeností, arogancí ani manipulací. Budeme svůj mandát 
vykonávat jako službu dle nejlepšího vědomí a svědomí. Přiznáme případné pochybení. 
Pokud zaviníme porušení zákona a hnutí bude udělena pokuta, uhradíme ji.  
 
Dopustí-li se pochybení někdo v našem týmu, v první řadě upozorníme na potřebu omluvy a 
zjednání nápravy dotyčnou osobu. Nebudeme tolerovat pomluvy ani zasévání pochybností o 
motivech jednání členů hnutí. Odpuštění považujeme za základ společné cesty.      
 
Jsme chybující lidé. Jsme si vědomi, že při množství předpisů, kterými je zaplevelen náš 
právní řád není v silách jednotlivce dostát vždy a ze všech okolností všem stanoveným 
povinnostem, zvláště pokud se jejich výklad ze strany úřadů mění v čase. 
 
 
Článek 6 SDÍLENÍ A PODPORA 
 
Nejméně jednou měsíčně jsme připraveni věnovat 2 až 6 hodin společnému sdílení, bude–li o 
sdílení zájem ze strany členů hnutí, kteří jsou v našem nejbližším okolí. Sdílením rozumíme 
neformální komunikaci ohledně témat, které přímo nesouvisí s činností hnutí. 
 



Jsme přesvědčeni, že nejlepších výsledků mohou dosáhnout týmy, v nichž panuje přátelská až 
rodinná atmosféra, atmosféra plná důvěry, porozumění a podpory. Věříme tomu, že sdílená 
radost je dvojnásobná radost a naopak sdílená bolest je poloviční bolest.  
 
Dolní časové vymezení se týká především interních pozic v rámci hnutí (např. členové 
obvodních rad, členové kontrolní nebo rozhodčí komise) s tím, že osoby v těchto funkcích 
budou věnovat svůj čas hlavně členům hnutí, kteří funkce nevykonávají. 
 
Horní časové vymezení se týká členů Republikové rady. Členové Republikové rady budou 
svůj čas věnovat osobám vykonávajícím interní funkce nebo osobám, které se připravují 
kandidovat do některé z funkcí v rámci hnutí nebo též do veřejných funkcí. 
 
Článek 7  TRANSPARENTNOST A PROZÍRAVOST 
 
Prohlašujeme, že budeme každý rok do 31. července předkládat Rozhodčí komisi (členové 
Rozhodčí komise Republikové radě) majetková přiznání, a to nad rámec informací, které 
běžně sdělují veřejnosti politici na základě zákonných požadavků.  
 
Transparentnost se bude týkat i všech našich důležitých rozhodnutí (rozhodnutí, která jsou 
taxativně uvedená ve Stanovách), a to ve smyslu jejich náležitého zdůvodnění. Zápisy 
z  jednání orgánů hnutí také budou obsahovat všechna přijatá usnesení. Pokud nás budou 
kontaktovat lobbisté, setkání proběhne jen tehdy, bude-li předem oznámen účel schůzky, 
zúčastní se jí aspoň 2 členové hnutí a provede se zápis závěrů schůzky.   
 
Jsou-li plánovány aktivity hnutí, jejichž podrobný popis by mohl být návodem pro konkurenci 
(např. podrobný plán aktivit a výdajů na volební kampaň), zápisy se ex ante provedou jen 
rámcově s uplatněním zásady přiměřenosti. Ex post se výdaje vykazují v míře podrobnosti 
vyžadované Úřadem pro dohled nad hospodařením politických stran a hnutí. 
 
Článek 8 ZÁVĚREČNÉ DEKLARACE 
 
Dodržování uvedených zásad nepovažujeme za nějaké břemeno, neboť vychází z našeho 
přesvědčení. Pokud by však někdo chtěl zneužít naší snahy jednat „fair play“, jsme připraveni 
tyto pokusy s pomocí nezbytných právních kroků rozhodně „utnout“. 
 
Cílem naší práce není vyhoření, zlomení pod tíhou převzetí odpovědnosti, která nám není 
dána, natož „zničení se“ např. z důvodu přílišné orientace na dosažení cílů, které nejsou 
součástí našeho poslání. Naše obětavost není nadřazena životu, radosti ani pokoji. 
 
Podobně jako výkon mandátu senátora lze zvládnout v rámci jednoho týdne v měsíci, činíme 
tento svůj závazek v dobré víře, že výkon naší funkce nezasáhne ve větší časové míře do 
našeho rodinného, pracovního nebo komunitního života. Ctíme zásadu hospodárnosti.  
 
Nejsme otroky pravidel. Naším cílem není perfekcionismus, který paralyzuje. Pravidla mají 
pomáhat budování kvalitních vztahů a přispívat ke zdravému růstu. V rámci našich aktivit 
budeme usilovat o minimalizaci vedení marginálních sporů, a to v zájmu naplnění společně 
sdílených programových cílů a hodnot politického hnutí Vize pro Česko. 
 
Kodex zásad při výkonu funkce nabyl účinnosti 1.10.2020.  
Dílčí změny Kodexu byly schváleny Kongresem dne 14.10.2020.  


