číslo průkazu

Etický kodex člena Hnutí
Preambule
Jako člen Hnutí přijímám dobrovolně závazek spoluodpovědnosti za budoucnost České republiky, který
budu realizovat nezištně a dle svého nejlepšího vědomí a svědomí:
1. hájením jejího demokratického uspořádání a suverenity;
2. prosazováním národního a veřejného zájmu;
3. ochranou a respektováním přirozeného Řádu, který člověk nevytváří, ale poznává.

Zavazuji se
jako člen Hnutí
1. dodržovat Hodnoty Hnutí a jít v tom i příkladem ostatním;
2. jednat ve shodě s principy, programem, stanovami, vnitřními předpisy a Etickým kodexem Hnutí,
3. nefigurovat v žádném střetu zájmů. V případě, že by střet zájmů nastal, vyřešit jej co nejrychleji, bez
ohledu na osobní zájmy;
4. nepodřizovat své jednání při výkonu práv a povinností, vyplývajících ze členství, osobnímu prospěchu
pro mne anebo mé blízké;
5. v případě porušení tohoto Etického kodexu na výzvu orgánů Hnutí odstoupit z Funkcí v Hnutí
a veřejných funkcí či pozastavit nebo ukončit členství v Hnutí.
Při výkonu veřejných funkcí
1. pravdivě a přesně informovat veřejnost o svém vzdělání, schopnostech a zkušenostech, které jsou
relevantní pro výkon veřejné funkce, stejně tak jako o svých majetkových poměrech;
2. poskytovat veřejnosti veškeré požadované informace související s výkonem veřejných funkcí
s výjimkou těch, které podle zvláštních předpisů podléhají zvláštní ochraně;
3. nezneužívat informace získané při výkonu funkce pro svůj soukromý zájem ani pro zájem třetích osob,
s nimiž jsem ve spojení;
4. nepřijmout žádné dary, protislužby ani odměny, kromě odměn vyplácených na základě zákona;
5. oznámit příslušným orgánům náznaky korupčního a klientelistického jednání, se kterými se setkám;
6. nepodpořit svým hlasováním přidělení veřejné zakázky jakékoli obchodní společnosti, ve které figuruji
já nebo osoby mně blízké, a pokud je to v dané situaci možné a účelné, nepodpořit subjekty s
neznámou vlastnickou strukturou nebo kde stanovená cena neodpovídá ceně obvyklé nebo kde
kvalifikační podmínky výběrového řízení zvýhodňují jednoho nebo dva z uchazečů;
7. nebrat ohled na to, kdo je předkladatel návrhu: vždy podpořit takové návrhy, které budou pro
zastupovanou komunitu a vyšší celek smysluplné, užitečné a výhodné.
Jméno a příjmení ………………………………………………………………………………………………………………………………………………...........
V ……………………………….………

Dne ……………………………

Podpis:……………………………………………………………………………

Hodnoty Hnutí:
1. Účel nesvětí prostředky; cílů dosahujeme výhradně způsobem, který umožňuje dodržení našich hodnot, stanov a dalších pravidel a
zásad, platných zákonů a morálky.
2. Jednáme otevřeně, a pravdivě. Nic neskrýváme. V našem jednání není místo pro polopravdy, manipulaci a zákulisní taktiky.
3. Všechna rozhodnutí jsou ku prospěchu vyššího celku a s cílem dosažení nejvyššího dobra; dopady rozhodnutí posuzujeme ze
všech možných hledisek a z pohledu všech zainteresovaných stran. Veřejný zájem je nadřazen zájmu jednotlivců a skupin.
4. Ctíme pravdu, kritické, ale otevřené myšlení a kreativitu. Ctíme pravdu ve svém myšlení, svých slovech i skutcích a společně
usilujeme o hledání pravdy. Všechny koncepce a řešení vznikají na základě pečlivé analýzy a zralého úsudku. Neexistují tabu, jsme
maximálně kreativní a invenční.
5. Ctíme odbornost a kvalitu. Všechny koncepce a řešení předkládáme s vizí dlouhodobé funkčnosti a jasně definované přidané
hodnoty. Proto nesmí být odbornost a profesionalita deformována jakoukoli ideologií.
6. Naše diskuze jsou věcné. Všichni pozorně nasloucháme (a nevytváříme si domněnky); neodsuzujeme jiné názory ani jejich
nositele, používáme výhradně věcné argumenty; neustále si vzájemně ověřujeme, že si rozumíme; místo tlačení své Pravdy
hledáme společně hranice její platnosti.
7. Rozhodujeme pokud možno konsensem. Jsme ale ochotni ke kompromisu, zvláště pokud vznikne na základě hluboké diskuze a
neučiní výsledek jalovým. Blokování dohody jen z důvodu lpění na své pravdě není přípustné.
8. Podporujeme odpovědnost, týmového ducha a odvahu. Služba občanům vyžaduje ryzí charakter jednotlivce, nadřazenost
společného zájmu a týmovou spolupráci. Jen při splnění těchto podmínek můžeme převzít odpovědnost. Nebojíme se měnit věci
okolo sebe.
9. Jsme empatičtí a tvoříme s radostí. Máme otevřené oči, srdce i mysl. Snažíme se poznat, pochopit, porozumět a vcítit se. Naše
aktivity jsou nám radostí, bereme věci s humorem a nadhledem.

