
 

 
 

ETICKÝ KODEX ČLENA VÝBĚROVÉ KOMISE 
Místní akční skupiny Podřipsko, z.s. 

 
 

a) Člen Výběrové komise (dále jen „VK“) je členem Místní akční skupiny Podřipsko, z.s. (dále jen 

„Spolek“), právnickou osobou se sídlem v obci spadající do územní působnosti Spolku nebo 

fyzickou osobou s bydlištěm v obci spadající do územní působnosti Spolku (dále jen „Člen“) a 

byl do tohoto orgánu zvolen v souladu se Stanovami Spolku.  

b) Člen před zahájením své působnosti ve VK absolvuje interní školení zaměřené na systém 

hodnocení a výběru projektů v rámci výzev vyhlášených Spolkem. 

c) Člen je povinen řídit se příslušnými dokumenty schválenými nejvyšším orgánem Spolku 

zejména jednacím řádem VK a metodikou pro hodnocení projektů v příslušné výzvě pro 

předkládání projektů. 

d) Člen je povinen vyvinout maximální úsilí k nalezení co nejvíce objektivních skutečností 

prokazujících splnění jednotlivých kritérií, které naplňují rozvojový dokument Spolku. 

e) Člen je povinen k hodnocení projektů přistupovat nezaujatě a hodnotit je dle svého nejlepšího 

vědomí a svědomí. 

f) Členovi není povoleno hodnotit projekty, na nichž má svůj osobní zájem, nebo na jejichž 

zpracování se podílel. 

g) Členovi není povoleno ve věci jím hodnocených projektů kontaktovat předkladatele žádosti o 

dotaci ani s nimi v této věci jednat. 

h) Členovi není povoleno získané informace a materiály využít k vlastnímu prospěchu ani 

k poškození druhé osoby. 

i) Členovi není povoleno sdělovat jiným než oprávněným osobám informace o obsahu 

hodnocených žádostí o dotaci, informace z jednání výběrové komise a informace o žadateli, 

které podléhají ochraně dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně 

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém 

podpisu a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a ochraně 

obchodního tajemství podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů a zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

j) Pokud během jednání VK dojde ke vzniku důvodů k jeho podjatosti, je Člen povinen tuto 

skutečnost neprodleně oznámit předsedovi VK. 

k) V případě, že Člen dojde k závěru, že tento kodex není během jednání VK dodržován, je Člen 

povinen tuto skutečnost neprodleně oznámit předsedovi VK. 

l) Člen si je vědom následků vyplývajících pro něj z porušení tohoto Etického kodexu. 

m) Člen stvrzuje svůj souhlas s dodržováním tohoto Etického kodexu podpisem Čestného 

prohlášení člena VK. Toto prohlášení se podepisuje před každým hodnocením nabídek.  


