
 
 

Příloha č. 3: Etický kodex osoby podílející se na hodnocení či výběru žádostí o 

podporu z OP Zaměstnanost předložených na základě výzvy MAS  

 

Etický kodex osoby podílející se na hodnocení či výběru žádostí o podporu 

z OP Z předložených na základě výzvy MAS Vincenze Priessnitze pro 

Jesenicko. 

 

Označení výzvy: …………………………..    Číslo opatření: .…………………. 

 

Já, jakožto osoba zapojená do hodnocení a výběru (dále jen „hodnotitel/hodnotitelka“) žádostí 

o podporu z Operačního programu Zaměstnanost, přijímám následující ustanovení (dále také 

„Etický kodex“). 

Článek 1 

Definice střetu zájmů 

Nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012 Evropského Parlamentu a Rady ze dne 25. října 2012, 

kterým se stanoví finanční pravidla o souhrnném rozpočtu Unie a o zrušení nařízení Rady (ES, 

Euratom) č. 1605/2002 definuje pojem střet zájmů pro účely provádění souhrnného rozpočtu 

EU v čl. 57 odst. 2 následujícím způsobem: 

1. Účastníci finančních operací a jiné osoby podílející se na plnění rozpočtu a na jeho 

správě, včetně přípravy na tuto činnost, na auditu nebo na kontrole se zdrží jakéhokoli 

jednání, jež by mohlo uvést jejich zájmy do střetu se zájmy Unie. (…) 

2. Pro účely odstavce 1 ke střetu zájmů dochází, je-li z rodinných důvodů, z důvodů 

citových vazeb, z důvodů politické nebo národní spřízněnosti, z důvodů hospodářského 

zájmu nebo z důvodů jiného společného zájmu s příjemcem finančních prostředků 

ohrožen nestranný a objektivní výkon funkcí účastníka finančních operací nebo jiné 

osoby podle odstavce 1. 

Článek 2 

1. Hodnotitel/hodnotitelka se zdrží takového jednání, které by vedlo ke střetu veřejného 

s jeho/jejím zájmem osobním; tj.: jedná nepodjatě a nestranně. 

2. Hodnotitel/hodnotitelka nevyužívá informace související s jeho/její činností v rámci 

implementace ve svůj osobní zájem či v zájmu třetí osoby. Hodnotitel/hodnotitelka 

musí zachovat mlčenlivost o všech okolnostech, o kterých se v průběhu výkonu 

hodnocení dozvěděl/a.  

3. V případě, že má hodnotitel/hodnotitelka osobní zájem na projektu, kterým se má 

zabývat, oznámí tuto skutečnost Kontrolnímu výboru a na hodnocení žádného projektu 

v dané výzvě se nepodílí.  

4. V případech, kdy je hodnotitel/hodnotitelka předkladatelem či zpracovatelem žádosti 

o podporu nebo se na zpracování podílel/podílela, nebo ho/ji s předkladatelem či 



 
 

zpracovatelem pojí blízký vztah rodinný, citový či ekonomický, oznámí tuto skutečnost 

neprodleně Kontrolnímu výboru a nebude se žádným způsobem podílet na hodnocení 

projektů v dané výzvě ani nebude zasahovat do jednání týkající se této výzvy či ji 

jakýmkoliv způsobem ovlivňovat.  

5. Hodnotitelé v průběhu hodnocení nekomunikují se žadateli.   

Článek 3 

Dary a výhody 

1. Hodnotitel/hodnotitelka nevyžaduje ani nepřijímá dary, úsluhy, laskavost, ani žádná 

jiná zvýhodnění, která by mohla ovlivnit rozhodování či narušit nestranný přístup. 

2. Hodnotitel/hodnotitelka nedovolí, aby se v souvislosti se svou činností dostal/dostala 

do postavení, ve kterém je zavázán/zavázána oplatit prokázanou laskavost, nebo které 

jej/ji činní přístupným nepatřičnému vlivu jiných osob. 

3. Hodnotitel/hodnotitelka nenabízí ani neposkytuje žádnou výhodu jakýmkoli způsobem 

spojenou s jeho/její činností. 

4. Při výkonu své činnosti hodnotitel/hodnotitelka neučiní anebo nenavrhne učinit 

úkony, které by ho/ji zvýhodnily v budoucím osobním nebo profesním životě. 

5. Pokud je hodnotiteli/hodnotitelce v souvislosti s jeho činností nabídnuta jakákoli 

výhoda, odmítne ji a o nabídnuté výhodě informuje Kontrolní výbor. 

 

Já, hodnotitel/hodnotitelka, čestně prohlašuji, že budu zachovávat veškeré principy 

uvedené v tomto Etickém kodexu, včetně principů nestrannosti, nepodjatosti a 

mlčenlivosti, které jsou do tohoto Etického kodexu zahrnuty. 

 

 

 

Jméno a příjmení hodnotitele: ………………………………………………………….. 

 

Datum narození: ……………………………………   Člen orgánu v MAS:………………………………. 

 

 

V…………………..dne……………………   ……………………………………………. 

       Podpis 

 


