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ETICKÝ KODEX  

 

Prohlášení člena orgánu MAS  

 

Realizace  Integrované strategie území MAS Kelečsko – Lešensko – Starojicko  

 

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.“ 

Svým podpisem: 

- Prohlašuji, že si nejsem vědom(a), že bych se ocitl(a) v potenciálním/skutečném střetu zájmů v souvislosti s 
výběrem a schválením projektů, o které se jedná, 

Při skutečném střetu zájmů dochází ke střetu mezi úkoly ve veřejném zájmu a soukromými zájmy člena orgánu 
MAS, při němž má člen orgánu MAS soukromé zájmy, které by mohly nepatřičně ovlivnit výkon jeho úkolů a 
povinností v daném orgánu MAS. 

Potenciálním střetem zájmů je situace, kdy člen orgánu MAS má soukromé zájmy, které jsou 

takové povahy, že by vznikl střet zájmů. 

- Zavazuji se, že v případě jakýchkoli pochybností, zda by se mohlo jednat o potenciální střet zájmů, nebo nastane-li 
okolnost, která by mohla k takovým pochybnostem vést, oznámím tuto  skutečnost  odpovědnému  orgánu;  do  
doby  rozhodnutí  tohoto  orgánu  bude pozastavena veškerá v dané věci, 

- Prohlašuji, že jsem si vědom(a) důsledků, které by plynuly z udělení nepravdivého prohlášení, 

- Potvrzuji, že 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, dle zákona č. 
101/2002 Sb. Zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, (např. nezveřejním žádné důvěrné 
informace, které mi budou sděleny  nebo  které  zjistím.  Informace,  které  mi  budou  sděleny,  nezneužiji.  Zejména 
souhlasím s tím, že budu uchovávat v důvěrnosti veškeré informace či dokumenty, které mi budou poskytnuty nebo 
které odhalím či připravím v průběhu hodnocení nebo na základě hodnocení, a souhlasím s tím, že tyto informace a 
dokumenty budou použity výhradně pro účely tohoto hodnocení a nebudou poskytnuty žádné třetí straně. Rovněž 
souhlasím, že si neponechám kopie žádných písemných informací, které mi budou poskytnuty. 
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- potvrzuji, že jsem projekt hodnotil(a) objektivně, nestranně a nepodjatě s využitím všech svých znalostí a s 
patřičnou pečlivostí. Prohlašuji, že nejsem ve střetu zájmu vůči žadateli, nejsem partnerem ani nejsem v žádném 
smluvním svazku se žadatelem. Na vypracování tohoto projektu jsem se nepodílel(a) a v případě, že projekt bude 
podpořen, nebudu se podílet na jeho realizaci. Zavazuji se zachovávat mlčenlivost o všech údajích a skutečnostech, 
které jsem se při hodnocení dozvěděl(a). 

 

 

 

 

Jméno a příjmení člena Výběrové komise:                            ………………………………………………  

Datum narození člena Výběrové komise:                              ………………………………………………  

Pozice v zastupující organizaci nebo funkce v MAS:           ………………………………………………  

Název zastupující organizace: ……………………………………………………………………..................... 

 

 

 

Podpis:                                                                                          ……………………………………………… 

 

 

 

 

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

 

 

 


