
 

ETICKÝ KODEX 

 
PROHLÁŠENÍ O NEEXISTENCI STŘETU ZÁJMŮ A NESTRANNOSTI ZAMĚSTNANCE/ČLENA ORGÁNU MAS MOST 
VYSOČINY 
 
V RÁMCI VÝZVY…………………………………………………………… 
 
K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI NA REALIZACI PROJEKTŮ V RÁMCI OPATŘENÍ ………………………….. 
 
Já,  ......................................................................................... (jméno a příjmení), tímto prohlašuji, že: 
 

1. Nejsem si vědom/a, že bych se ocitl/a v potenciálním či skutečném střetu zájmů v souvislosti s 
hodnocením/výběrem/přezkumem hodnocení, o které se jedná.  

2. V případě jakýchkoliv mých pochybností, zda by se mohlo jednat o potencionální střet zájmů, nebo nastane-
li okolnost, která by mohla k těmto pochybnostem vést, tímto se zavazuji, že tyto skutečnosti oznámím 
Kontrolnímu orgánu MAS, a to prostřednictvím vedoucího zaměstnance SCLLD, který oznámení předá 
Kontrolnímu orgánu k projednání.  

3. Všechny záležitosti, které mi budou svěřeny, uchovám v důvěrnosti, zachovám mlčenlivost o osobních 
údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů, ve smyslu 
nařízení č. 679/2016 o ochraně osobních údajů fyzických osob a dle zákona č. 101/2002 Sb., zákona o 
ochraně osobních údajů (tj. nezveřejním např. žádné důvěrné informace, které mi budou sděleny, nebo 
které zjistím). Informace, které mi budou sděleny, nezneužiji. Souhlasím dále s tím, že budu uchovávat v 
důvěrnosti veškeré informace či dokumenty, které mi budou poskytnuty a tyto informace budou použity 
výhradně pro účely kontroly a nebudou poskytnuty žádné další osobě. Rovněž souhlasím s tím, že si 
neponechám kopie žádných písemností, informací, které mi budou poskytnuty.  

4. Beru na vědomí, že osoby ve střetu zájmů se nepodílí na hodnocení/výběru daného projektu ani projektů 
podaných do stejné výzvy.  

5. Jsem si vědom/a důsledků, které by plynuly z udělení nepravdivého prohlášení.  
 
Dary a výhody:  
1. Hodnotitel/hodnotitelka nevyžaduje ani nepřijímá dary, úsluhy, laskavosti, 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 činí 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 místní akční skupinu.  
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. 
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