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Etický kodex hodnotitele 
 

Preambule  
Já, hodnotitel/hodnotitelka žádostí podaných ve výzvě k předkládání potenciálních strategických projektů v rámci 
připravovaného Operačního programu Spravedlivá transformace (OP ST), chápu svou činnost jako veřejnou 
službu, za niž nesu odpovědnost. Pro vybudování a udržení důvěry veřejnosti přijímám nad rámec právních 
předpisů České republiky následující ustanovení (dále také „Etický kodex“).  
 

Obecné zásady  
1. Hodnotitel/hodnotitelka pracuje ve shodě s Ústavou a právními předpisy České republiky a zároveň činí vše 
nezbytné pro to, aby jednal/jednala v souladu s ustanoveními tohoto Etického kodexu.  

2. Při plnění svých povinností slouží hodnotitel/hodnotitelka vždy veřejnému prospěchu a zdrží se jednání, které 
by ohrozilo důvěryhodnost procesu výběrů potenciálně strategických projektů v rámci dané výzvy 
a implementace OPST. 

3. Hodnotitel/hodnotitelka činí rozhodnutí a řeší záležitosti objektivně. Nejedná svévolně k újmě či prospěchu 
jakékoli fyzické či právnické osoby nebo skupiny osob. Vždy jedná nestranným způsobem.  

4. Hodnotitel/hodnotitelka poskytuje všechny relevantní informace související s jeho činností bez zbytečného 
prodlení v souladu se svým mandátem či pracovním zařazením.  

5. Hodnotitel/hodnotitelka neuvádí vědomě v omyl veřejnost ani ostatní hodnotitele.  

 

Střet zájmů a ohlášení zájmů  
1. Hodnotitel/hodnotitelka se zdrží takového jednání, které by vedlo ke střetu veřejného zájmu s jeho/jejím 
zájmem soukromým; tj.: jedná nepodjatě a nestranně. Soukromý zájem zahrnuje jakoukoli výhodu pro něj/ni, 
jeho/její rodinu, blízké a příbuzné osoby a právnické nebo fyzické osoby, se kterými měl-a nebo má obchodní 
vztahy.  

2. Hodnotitel/hodnotitelka nevyužívá informace související s jeho/její činností v rámci implementace OPST pro 
svůj soukromý zájem či v zájmu třetí osoby. Hodnotitel/hodnotitel musí zachovat mlčenlivost o všech 
okolnostech, o kterých se v průběhu výkonu hodnocení dozvěděla.  

3. V případě, že má hodnotitel/hodnotitelka soukromý zájem na projektu, kterým se má zabývat, oznámí tuto 
skutečnost neprodleně písemně sekretariátu RSK ÚK a na hodnocení se nepodílí.  

4. V případech, kdy je hodnotitel/hodnotitelka předkladatelem či zpracovatelem žádosti o podporu nebo se na 
zpracování podílel/podílela, nebo ho s předkladatelem či zpracovatelem pojí blízký vztah rodinný, citový či 
ekonomický, oznámí tuto skutečnost neprodleně písemně sekretariátu RSK ÚK a nebude se žádným způsobem 
podílet na hodnocení projektu ani nebude zasahovat do jednání týkající se tohoto projektu či jej jakýmkoliv 
způsobem ovlivňovat.  
 

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.  
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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 neprodleně písemně sekretariát RSK ÚK. 
  

Oznámení nepřípustné činnosti a kontrola  
1. V případě, že hodnotitel/hodnotitelka zjistí újmu způsobenou nedbalým, podvodným či korupčním jednáním 
jiného hodnotitele či člena hodnotící komise, bezprostředně oznámí tuto skutečnost v písemné podobě 
sekretariátu RSK ÚK.  

2. Hodnotitel/hodnotitelka si je vědom/vědoma skutečnosti, že pokud vyvstane podezření na možný konflikt 
zájmů či podjatost v průběhu výkonu pracovního úkolu, je povinen/povinna tuto skutečnost neprodleně písemně 
oznámit sekretariátu RSK.  
V případě, že tato skutečnost bude hodnotiteli/hodnotitelce prokázána, aniž by na ni on/ona sám/sama předem 
upozornil/upozornila, je si hodnotitel/hodnotitelka vědom/vědoma všech následků, které z toho vyplývají, tj. 
zneplatnění daného hodnocení, které ještě nebylo použito pro výběr projektu, vyřazení z Databáze hodnotitelů 
a dalších osob podílejících se na hodnocení a výběru potenciálně strategických projektů v dané výzvě a dalších 
důsledků plynoucích z jeho jednání. 
 
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:  
 
 
V  ……………………………dne ……………………… 
 
 

podpis: ………………………….………….  
 
 


