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EtiIký kode┝ osoH┞ podílejíIí se ﾐa hodﾐoIeﾐí či výHěru žádostí o podporu z IROP 

předložeﾐýIh ﾐa základě výzv┞ MAS Vodňaﾐská r┞Ha, z. s. 

 

Já, jakožto osoHa zapojeﾐá do hodﾐoIeﾐí a výHěru ふdále jeﾐ „hodﾐotitel/hodﾐotitelka“ぶ žádostí 
o podporu z Iﾐtegrovaﾐého regioﾐálﾐího operačﾐího prograﾏu ふdále jeﾐ „IROP“ぶ, přijíﾏáﾏ ﾐásledujíIí 
ustaﾐoveﾐí ふdále také „EtiIký kode┝“ぶ. 
 

1. Hodﾐotitel/hodﾐotitelka se zdrží takového jedﾐáﾐí, které H┞ vedlo ke střetu veřejﾐého zájﾏu 
s jeho/jejíﾏ zájﾏeﾏ osoHﾐíﾏ; tj.: jedﾐá ﾐepodjatě a ﾐestraﾐﾐě. )a osoHﾐí zájeﾏ je 
považováﾐ jakýkoliv zájeﾏ, který přiﾐáší ﾐeHo H┞ ﾏohl přiﾐést dotčeﾐé osoHě ﾐeHo jiﾐé 
osoHě jí Hlízké, případﾐě f┞ziIké ﾐeHo právﾐiIké osoHě, kterou tato osoHa zastupuje ﾐa 
základě zákoﾐa ﾐeHo plﾐé ﾏoIi, výhodu spočívajíIí v získáﾐí ﾏajetkového ﾐeHo jiﾐého 
prospěIhu, či poškozováﾐí třetíIh osoH v její prospěIh. 

2. Hodﾐotitel/hodﾐotitelka ﾐev┞užívá iﾐforﾏaIe souvisejíIí s jeho/její čiﾐﾐostí v ráﾏIi 
implementace IROP pro svůj osoHﾐí zájeﾏ či v zájﾏu třetí osoH┞. Hodﾐotitel/hodﾐotitel ﾏusí 
zaIhovat ﾏlčeﾐlivost o všeIh okolﾐosteIh, o kterýIh se v průHěhu výkoﾐu hodﾐoIeﾐí 
dozvěděl/a. 

3. V případě, že ﾏá hodﾐotitel/hodﾐotitelka osoHﾐí zájeﾏ ﾐa projektu, kterýﾏ se ﾏá zaHývat, 
ozﾐáﾏí tuto skutečﾐost ﾏístﾐí akčﾐí skupiﾐě a ﾐa hodﾐoIeﾐí se ﾐepodílí. 

4. V případeIh, kd┞ je hodﾐotitel/hodﾐotitelka předkladateleﾏ či zpraIovateleﾏ žádosti 
o podporu ﾐeHo se ﾐa zpraIováﾐí podílel/podílela, ﾐeHo ho/ji s předkladateleﾏ či 
zpraIovateleﾏ pojí Hlízký vztah rodiﾐﾐý, Iitový či ekoﾐoﾏiIký, ozﾐáﾏí tuto skutečﾐost 
ﾐeprodleﾐě ﾏístﾐí akčﾐí skupiﾐě a ﾐeHude se žádﾐýﾏ způsoHeﾏ podílet ﾐa hodﾐoIeﾐí 
projektu aﾐi ﾐeHude zasahovat do jedﾐáﾐí týkajíIí se tohoto projektu či jej jakýﾏkoliv 

způsoHeﾏ ovlivňovat. 
 

Dar┞ a výhod┞ 

 

1.  Hodﾐotitel/hodﾐotitelka ﾐev┞žaduje aﾐi ﾐepřijíﾏá dar┞, úsluh┞, laskavosti, aﾐi žádﾐá jiﾐá 

zvýhodﾐěﾐí, která H┞ ﾏohla ovlivﾐit rozhodováﾐí či ﾐarušit ﾐestraﾐﾐý přístup. 
2. Hodﾐotitel/hodﾐotitelka ﾐedovolí, aH┞ se v souvislosti se svou čiﾐﾐostí dostal/dostala do 

postaveﾐí, ve kteréﾏ je zavázáﾐ/zavázáﾐa oplatit prokázaﾐou laskavost, ﾐeHo které jej/ji čiﾐí 
přístupﾐýﾏ ﾐepatřičﾐéﾏu vlivu jiﾐýIh osoH. 

3. Hodﾐotitel/hodﾐotitelka ﾐeﾐaHízí aﾐi ﾐeposk┞tuje žádﾐou výhodu jakýﾏkoli způsoHeﾏ 

spojeﾐou s jeho/její čiﾐﾐostí. 
4. Při výkoﾐu své čiﾐﾐosti hodﾐotitel/hodﾐotitelka ﾐeučiﾐí aﾐeHo ﾐeﾐavrhﾐe učiﾐit úkoﾐ┞, které 

H┞ ho /ji zvýhodﾐil┞ v HudouIíﾏ osoHﾐíﾏ ﾐeHo profesﾐíﾏ životě. 
5. Pokud je hodﾐotiteli/hodﾐotitelIe v souvislosti s jeho čiﾐﾐostí ﾐaHídﾐuta jakákoli výhoda, 

odﾏítﾐe ji a o ﾐaHídﾐuté výhodě iﾐforﾏuje ﾏístﾐí akčﾐí skupiﾐu. 
 

Já, hodﾐotitel/hodﾐotitelka, čestﾐě prohlašuji, že Hudu zaIhovávat veškeré priﾐIip┞ uvedeﾐé v tomto 

EtiIkéﾏ kode┝u, včetﾐě priﾐIipů ﾐestraﾐﾐosti, ﾐepodjatosti a ﾏlčeﾐlivosti, které jsou do tohoto 

EtiIkého kodexu zahrnuty. 

 

Jﾏéﾐo a příjﾏeﾐí:  
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