KODEX SENÁTORA

Čl. 1
Úvodní ustanovení
1.

2.

Senátor, který kandiduje za politické hnutí SEN 21, či je
členem jeho senátorského klubu (dále jen „senátor“), se řídí
tímto kodexem.
Účelem kodexu je stanovit základní pravidla a principy
řádného výkonu mandátu senátora tak, aby ten byl vzorem pro
ostatní politické činitele a posiloval důvěru občanů v Senát
Parlamentu České republiky (dále jen „Senát“) a v politiku
obecně.

Čl. 2
Hodnoty a cíle senátora
1.

2.

3.

Senátor respektuje ústavní pořádek a právní řád České
republiky. Při výkonu své funkce činí vše, co je v jeho
silách pro ochranu podstatných náležitostí demokratického
právního státu a pro posilování důvěry společnosti v ústavní
pořádek, právní řád a liberálně-demokratické instituce a
hodnoty našeho státu.
Při veškeré své činnosti dbá ochrany základních lidských práv
a svobod, solidarity a ochrany menšin jako hodnot nejvyššího
společenského zájmu.
V zahraničněpolitickém směřování naší země vždy upřednostňuje
spolupráci a podporu států, které jsou postaveny a fungují na
stejných hodnotách jako Česká republika. Podporuje také
blízkou spolupráci České republiky a těchto států v rámci
Evropské unie a NATO a posiluje důvěru občanů v tyto celky a
vysvětluje společnosti jejich přínos. K nedemokratickým,
autoritářským a totalitním státům a státům porušujícím
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4.

5.

6.

7.
8.
9.
10.

11.
12.

13.

14.

základní lidská práva a svobody se staví kriticky a při
mezinárodních vztazích s nimi dbá hodnot, na kterých je Česká
republika postavena a při navazování spolupráce trvá na
jejich
dodržování
v takovém
státě
a
na
dodržování
mezinárodního práva, k němuž je takový stát zavázán.
Za všech okolností nadřazuje zájmy státu a jeho občanů nad
své vlastní. Působí jako pozitivní příklad pro společnost a
motivuje ji. Neprobouzí a nepodporuje v občanech strach,
obavy a nesnášenlivost.
Je zásadový a věrný svým ideálům, ohledně kterých se snaží
být co nejtransparentnější. Vyvaruje se populismu a proti
populistickým tendencím ostatních politiků bude aktivně
vystupovat.
Hlásí se ke srozumitelné politice a vysvětlování politiky
občanům. Snaží se o zkvalitňování politické kultury v České
republice.
Podporuje důvěru ve spravedlnost a justiční systém. Sám jej
ctí a nezneužívá institutů trestněprávní indemnity a imunity.
Věří v rovnost všech lidí a aktivně se podílí na boji proti
diskriminaci.
Vyvaruje se jakékoliv korupce a v případě možnosti bude
aktivně přispívat k jejímu odhalování.
Ctí a podporuje činnost směřující k větší transparentnosti
státu a jeho institucí. Aktivně se zasazuje o stát, který je
vstřícný a otevřený ke svým občanům a snaží se o snížení
zbytečné byrokratické zátěže.
Podporuje trvale udržitelný rozvoj využívání přírodních
zdrojů a ochrany životního prostředí.
Cítí zodpovědnost vůči budoucím generacím a při svých
politických aktivitách bere ohled také na dlouhodobé zájmy
České republiky a jejích občanů.
Podporuje vzdělání a považuje jej za jednu z dlouhodobých
priorit státu a investici do lepší budoucnosti jeho
společnosti. Aktivně se zasazuje o jeho zkvalitňování a lepší
financování
s ohledem
na
maximální
a
nediskriminační
dostupnost pro všechny.
Věří ve smysl aktivní občanské společnosti a angažovanosti
jako jednoho ze základních kamenů státu. Ctí, že politika a
veřejné záležitosti jsou záležitostí všech občanů, ne jen
úzké skupiny privilegovaných osob.
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Čl. 3
Obecně k činnosti senátora
1.

2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.
11.
12.
13.

Senátor je ve své činnosti transparentní. Na veřejně
dostupném místě vede registr lobbistů, zveřejňuje svůj denní
program a o všech svých aktivitách informuje srozumitelnou a
dostupnou formou veřejnost.
Zveřejňuje evidenci svého majetku.
Vyhýbá se vzniku střetu zájmů a v případě jeho výskytu o něm
neprodleně informuje veřejnost a podstoupí nezbytné kroky k
nápravě.
Je odpovědný vůči svým voličům a ke své funkci přistupuje
zodpovědně. Pokud je přistižen při spáchání trestného činu,
či je za jiný pravomocně odsouzen, nebo mu závažné zdravotní
důvody znemožňují řádný výkon jeho funkce, vzdá se jí.
Své názory a postoje obhajuje a srozumitelně vysvětluje
společnosti. Povzbuzuje a kultivuje veřejnou debatu nad
závažnými tématy a přispívá k jejich všeobecné známosti.
Odstraňuje tak bariéry mezi politiky a společností.
Komunikuje s občany a snaží se co nejvíce z nich osobně
potkat a poznat jejich zájmy a názory. Reaguje na podněty a
neignoruje žádné racionální podněty či žádosti.
V případech veřejného zájmu využívá svého vlivu na národní i
lokální úrovni a postavení, které mu zaručuje právní řád
České republiky.
Ke své činnosti využívá odborníků, dbá na kvalitní úroveň
politické diskuze. Využívá také plně kapacit odborného
aparátu Senátu Parlamentu České republiky.
Neustále si prohlubuje své znalosti a vzdělává se k co
nejkvalitnějšímu výkonu své funkce. Osobně či v zastoupení se
aktivně účastní školení a odborných seminářů pořádaných
v Senátu Parlamentu České republiky.
Skutečně využívá příspěvků z rozpočtu na svoji funkci ke
kvalitnímu výkonu své činnosti.
Za všech okolností se chová reprezentativně a důstojně.
Podporuje a motivuje k občanské a politické angažovanosti
ostatní.
Při své činnosti se vyváženě a zodpovědně věnuje svým
povinnostem na celostátní i lokální úrovni.
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14. Působí tak, aby svojí aktivitou a osobností společnost
sjednocoval, ne aby mezi jejími jednotlivými skupinami
hloubil propast.

Čl. 4
Činnost senátora ve volebním obvodu
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Uvědomuje si skutečnost, že si jej občané jeho volebního
obvodu zvolili za svého reprezentanta a podle toho ke své
funkci přistupuje. Jako jejich zástupce na celostátní úrovni
k nim zachovává blízké vazby a je pro ně dostupný.
Jeho kancelář ve volebním obvodu (dále také „regionální
kancelář“) je občanům jeho volebního obvodu pravidelně
otevřena, přijímá návrhy na schůzky a je v aktivním osobním
kontaktu s občany.
Vždy včasně reaguje na podněty a žádosti občanů svého
volebního obvodu a vždy je informuje o způsobu vyřízení dané
záležitosti.
Pokud tomu nebrání závažné důvody, je alespoň jednou týdně
přítomný ve své regionální kanceláři. Dále má alespoň tři dny
v týdnu v této kanceláři přítomného a dostupného svého
asistenta či asistentku.
Občanům svého volebního obvodu poskytuje alespoň jednou za
dva týdny ve své regionální kanceláři bezplatné právní
poradenství. V případě, že sám nedisponuje právním vzděláním,
či není schopen toto poradenství poskytovat osobně, poskytují
jej jeho jménem jiné osoby s právním vzděláním.
Spolupracuje s místními politiky územních samosprávných celků
a ve veřejném zájmu se snaží aktivně pozitivně ovlivňovat
lokální politiku. V zájmu občanů svého volebního obvodu
předává územním samosprávným celkům také podněty pro jejich
činnost.
Účastní se veřejných událostí ve svém volebním obvodu a
osobně se na veřejnosti setkává a komunikuje s občany.
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Čl. 5
Činnost senátora v Senátu a na celostátní úrovni
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Senátor se v zájmu občanů svého volebního obvodu a celé České
republiky aktivně zapojuje do činnosti Senátu v rámci jeho
schůzí, zasedání výborů a podvýborů, jichž je členem.
Zapojuje se také do dalších aktivit na půdě Senátu, například
se účastní odborných seminářů a veřejných slyšení. V případě
veškerých těchto činností se účastní vždy, pokud tomu nebrání
závažné důvody mimořádného charakteru, či plnění jiných
povinností v souvislosti s výkonem jeho funkce.
V oblastech své odbornosti pozitivně působí na ostatní členy
Parlamentu České republiky a snaží se do politických diskuzí
na jeho půdě vnést maximální množství objektivních informací
a
rozšířit
je
mezi
ostatními
zákonodárci.
S těmito
informacemi seznamuje také veřejnost a snaží se tak pozitivně
působit na veřejnou diskuzi a činit politiku přístupnou a
srozumitelnou pro všechny občany.
Podílí se na tvorbě kvalitní legislativy po obsahové i
formální stránce. Svoji legislativní činnost konzultuje
s odborníky a dalšími senátory hnutí SEN 21. Aktivně se tak
zasazuje o co největší přehlednost a srozumitelnost právního
řádu České republiky.
Vždy se důkladně připravuje na schůze Senátu a jednání jeho
výborů a podvýborů. Má vždy dostatečný přehled o podkladech
k projednání, aby mohl zodpovědně, informovaně a kvalitně
vykonávat svoji činnost a podílet se na rozhodování. Za
účelem naplnění tohoto bodu také on i jeho asistenti
spolupracují s ostatními senátory politického hnutí SEN 21 a
jejich asistenty.
Zasazuje se o konstruktivní spolupráci se členy Poslanecké
sněmovny jako druhé komory Parlamentu České republiky za
účelem naplňování ustanovení tohoto kodexu a záležitostí
veřejného zájmu.
Je si vědom své role ústavního činitele s celostátní
působností. Zabývá se tak také podněty a žádostmi občanů celé
České republiky týkajícími se závažného celostátního významu.

info@sen21.cz

|

www.sen21.cz

5 / 6

Čl. 6
Spolupráce s hnutím SEN 21 a jeho senátory
1.

2.

3.
4.

5.

6.
7.

V rámci senátorského klubu nezávislých senátorů pod vedením
SEN 21 (dále jen „klub“) projednává svoji činnost v Senátu a
vyjadřuje se také k činnosti ostatních senátorů klubu.
Nad všemi podstatnými otázkami vede s ostatními členy klubu
diskuzi a zajímá se o jejich názory, které nebere na lehkou
váhu.
Hlasuje však vždy podle svého svědomí a přesvědčení a
naplňuje tak zodpovědně ideál volného mandátu senátora.
Asistenti a ostatní spolupracovníci senátora spolupracují a
předávají
si
informace
s asistenty
a
spolupracovníky
ostatních senátorů klubu. Účastní se také pravidelných
společných schůzek a školení pod záštitou politického hnutí
SEN 21 za účelem předávání si znalostí a zkušeností pro co
nejkvalitnější pomoc senátorům při jejich činnosti.
Senátor pomáhá politickému hnutí SEN 21 s výběrem dalších
potenciálních kandidátů hnutí a případně také s jejich
oslovováním. Ke kandidátům hnutí se pak také vyjadřuje, a
pokud mu v tom nebrání závažné osobní důvody, podporuje
jejich kandidaturu.
Informuje hnutí SEN 21 o své činnosti v Senátu, na celostátní
úrovni, i ve svém volebním obvodu.
Pomáhá šířit dobré jméno politického hnutí SEN 21 ve veřejném
prostoru.
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