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Článek 1 – Role člena vlády 
Závazek poctivého, čestného a slušného chování v souladu s Ústavou a jejím hodnotovým 
zakotvením a právními předpisy. 
 
Článek 2 – Odpovědnost člena vlády za střet zájmů 
Povinnost usilovat o to, aby při výkonu funkce člena vlády nenastal žádný rozpor s jeho 
osobními zájmy, včetně zájmů plynoucích z jeho členství v politické straně nebo politickém 
hnutí. 
 
Článek 3 – Postupy člena vlády v případě střetu zájmů nebo možného střetu zájmů 
Povinnost člena vlády v případě, že se nachází ve střetu zájmů nebo v možném střetu 
zájmů, včetně blízkých osob, oznámit tuto skutečnost příslušným ústavním orgánům a dále 
svůj střet zájmů řešit. 
 
Článek 4 – Členství člena vlády v právnických osobách 
Členové vlády by neměli být členy některých právnických osob či nevládních organizací 
(např. pokud je právnická osoba nebo nevládní organizace příjemcem nebo žadatelem o 
státní podporu ve formě dotace či návratné finanční výpomoci). 
 
Článek 5 – Vystupování člena vlády na veřejných akcích 
Člen vlády při výkonu funkce člena vlády nesmí vyvolat dojem, že neférovým způsobem 
zvýhodňují určité zájmové skupiny. 
 
Článek 6 – Podpora demokratických principů, dělby moci, lidských práv a základních 
svobod 
Člen vlády vykonává svou funkci člena vlády v souladu s Ústavou České republiky, Listinou 
základních práv a svobod, ústavním pořádkem, vyhlášenými mezinárodními smlouvami, k 
jejichž ratifikaci dal Parlament souhlas a jimiž je Česká republika vázána, a zákony. 
 
Článek 7 – Důsledný boj s korupcí a klientelismem 
Člen vlády aktivně bojuje s korupcí a klientelismem ve veřejné správě. V rámci vlády, členem 
vlády řízeného ministerstva, ministerstvu podřízených správních orgánů a právnických osob 
založených, zřízených či ovládaných ministerstvem člen vlády podporuje kroky vedoucí k 
prevenci korupčního jednání a ke snižování příležitostí ke korupčnímu jednání. 
 
Článek 8 – Naplňování kompetencí orgánů státní správy 
Člen vlády důsledně dbá na to, aby jím řízené ministerstvo i další správní orgány, pro které 
je ministerstvo nadřízeným správním orgánem, dodržovalo a nepřekračovalo rozsah svých 
zákonem stanovených kompetencí. 
 
Článek 9 – Podpora nestrannosti řízení vedených orgány státní správy 
Člen vlády žádným způsobem nezasahuje do jednotlivých správních, daňových či jiných 
řízení vedených orgány státní správy, včetně orgánů finanční správy a finančně analytického 
úřadu. 
 
Článek 10 – Podpora fungování nezávislých dozorových a kontrolních orgánů 



Člen vlády dbá na řádný chod a odpovídající personální i materiální zajištění činnosti 
nezávislých  dozorových nebo kontrolních orgánů veřejné správy, aby tyto orgány mohly 
účinně provádět dozor nebo vykonávat kontrolu. Nezávislým dozorovým nebo kontrolním 
orgánem veřejné správy se pro účely tohoto Kodexu rozumí Nejvyšší kontrolní úřad, Úřad 
pro ochranu osobních údajů, Veřejný ochránce práv a Úřad pro ochranu hospodářské 
soutěže. 
 
Článek 11 – Transparentní výběr osob do státních podniků, národního podniku, 
obchodních společností s majetkovou účastí státu a dalších veřejných institucí 
Člen vlády vymezí – ve spolupráci se členy orgánů státních podniků, národního podniku 
nebo obchodních společností s majetkovou účastí státu (dále jen „státem vlastněných 
podniků“), případně též ve spolupráci s dalšími osobami – kvalifikační kritéria pro obsazení 
jednotlivých pozic v řídících, dozorčích a kontrolních orgánech státem vlastněných podniků, 
do nichž je člen vlády oprávněn jmenovat či volit konkrétní osob, a tyto kritéria zveřejní na 
internetových stránkách ministerstva a těch státem vlastněných podniků, jejichž je 
zakladatelem nebo ve kterých vykonává práva společníka (akcionáře) za stát. 
 
Článek 12 – Naplňování služebního zákona 
Člen vlády při výkonu své funkce coby člena vlády vždy jednoznačně odděluje své politické 
aktivity od výkonu veřejné správy spadající do působnosti jím řízeného ministerstva. Za tímto 
účelem člen vlády nebude po státních zaměstnancích a dalších osobách, na které se 
vztahuje zákon o státní službě, vyžadovat plnění jakýchkoli úkolů či vykonávání jakýchkoli 
činností týkajících se jeho politických aktivit. 
 
Článek 13 – Transparentní fungování ministerstva a poskytování informací  
Člen vlády zajistí transparentní fungování jím řízeného ministerstva tak, aby byla zajištěna 
efektivní veřejná kontrola veškeré činnosti ministerstva, zejména aby byly ministerstvem 
aktivně zveřejňovány a poskytovány veškeré informace týkající se jeho působnosti, které je 
možné podle právních předpisů zveřejnit nebo poskytnout, a to na internetových stránkách 
ministerstva. 
 
Článek 14 – Otevřenost v přípravě legislativy a dodržování legislativních pravidel 
vlády 
Člen vlády zveřejňuje na internetových stránkách ministerstva po každém jednání vlády 
informaci o tom, jak hlasoval o jednotlivých usneseních vlády týkajících se záležitostí 
uvedených v programu schůze vlády, a to do doby, než dojde ke změně Jednacího řádu 
vlády, kterou bude ve veřejně dostupném záznamu z jednání vlády u každého usnesení 
vlády jmenovitě uvedeno, který člen vlády hlasoval pro přijetí usnesení, proti přijetí usnesení, 
který člen vlády se zdržel hlasování a který člen vlády nebyl přítomen. 
 

Článek 15 – Respektování soudních rozhodnutí 
Člen vlády při výkonu své funkce člena vlády respektuje pravomocná rozhodnutí soudů a 
zajistí, aby byla pravomocná rozhodnutí respektována i ve veškeré činnosti jím řízeného 
ministerstva.  
 
Článek 16 – Vztah člena vlády k České televizi a Českému rozhlasu 
Člen vlády respektuje nezávislost a nestrannost České televize, poskytující veřejné služby v 
oblasti televizního vysílání , a Českého rozhlasu, poskytujícího veřejné služby v oblasti 
rozhlasového vysílání. 
 
Článek 17 – Odpovědná politika členů vlády v demisi 
Pokud prezident republiky pověřil vládu prozatímním vykonáváním jejích funkcí až do 
jmenování nové vlády poté, kdy přijal její demisi nebo vládu odvolal, člen takové vlády je 



povinen vykonávat svou funkci s maximální zdrženlivostí s vědomím toho, že vláda jako 
celek pozbyla legitimity a své funkce již vykonává pouze po omezenou dobu, totiž do 
jmenování nové vlády. 
 
Článek 18 – Odpovědnost za plnění Kodexu 
Za plnění a dodržování Kodexu jednotlivými členy vlády je odpovědný každý člen vlády. 
Předseda vlády je povinen zajistit plnění a dodržování Kodexu členy vlády. Za tímto účelem 
předseda vlády spolupracuje s Etickou radou vlády České republiky, zřízenou usnesením 
vlády na návrh předsedy vlády. 
 

 


