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Etický kodex
Jednotného programového dokumentu pro Cíl 2 regionu soudržnosti Praha
Preambule
My, clenové implementacního týmu Jednotného programového dokumentu pro Cíl 2
regionu soudržnosti Praha (dále jen JPD 2), zahrnujícího
•
•
•
•
•
•
•

pracovníky Rídícího orgánu JPD 2 (odboru Rídící orgán SROP a JPD 2 Ministerstva
pro místní rozvoj CR);
ostatní pracovníky Ministerstva pro místní rozvoj CR;
pracovníky Centra pro regionální rozvoj CR;
cleny Regionální rady regionu soudržnosti Praha;
pracovníky Ceskomoravské zárucní a rozvojové banky, a.s.;
pracovníky Magistrátu hlavního mesta Prahy;
externí spolupracovníky zabývající se JPD 2;

(dále jen „clen“) chápeme naši cinnost v rámci implementace a fungování JPD 2(dále jen
„cinnost“) jako verejnou službu, za niž neseme odpovednost, a proto nad rámec právních
predpisu Ceské republiky dobrovolne prijímáme následující spolecná ustanovení:
Obecné zásady
1. Clen pracuje ve shode s Ústavou, zákony a dalšími právními predpisy Ceské republiky
a zároven ciní vše nezbytné pro to, aby jednal v souladu s ustanoveními tohoto Kodexu.
2. Pri plnení svých povinností slouží clen vždy verejnému prospechu a zdrží se jednání,
které by ohrozilo duveryhodnost procesu implementace a fungování JPD 2.
3. Clen ciní rozhodnutí a reší záležitosti objektivne. Nejedná svévolne k újme ci prospechu
jakékoli fyzické ci právnické osoby nebo skupiny osob.

Poskytování informací
4. Clen poskytuje všechny relevantní informace související s jeho cinností bez zbytecného
prodlení, a to v souladu se svým mandátem ci pracovním zarazením.
5. Clen neuvádí vedome v omyl verejnost, ani ostatní cleny.

Stret zájmu a ohlášení zájmu
6. Clen se zdrží takového jednání, které by vedlo ke stretu verejného zájmu s jeho zájmem
soukromým.
7. Clen nevyužívá informace související s jeho cinností v rámci implementace a fungování
JPD 2 pro svuj soukromý zájem.
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8. V prípade, že má clen soukromý zájem na projektu, jímž se má coby clen zabývat,
oznámí tuto skutecnost kolektivnímu orgánu, jehož je clenem, nebo svému
nadrízenému, a to pred projednáváním této veci.
9. V prípadech stretu zájmu, kdy clen je predkladatelem ci zpracovatelem projektu nebo se
na zpracování podílel, nebo ho s predkladatelem ci zpracovatelem pojí blízký vztah
rodinný, citový, ekonomický ci politický, se tento clen dalšího projednávání a
posuzování projektu ci hlasování o nem nezúcastní.
10. Za stret zájmu podle clánku 9 se nepovažuje cinnost pracovníku Magistrátu hlavního
mesta Prahy zabývajících se JPD 2 a clenu Regionální rady regionu soudržnosti Praha
v prípade, kdy predkladatelem projektu je Magistrát hlavního mesta Prahy.

Dary a výhody
11. Clen nevyžaduje ani neprijímá dary, úsluhy, ani žádná jiná zvýhodnení, která by mohla
ovlivnit rozhodování ci narušit nestranný prístup.
12. Clen nedovolí, aby se v souvislosti se svou cinností dostal do postavení, ve kterém je
zavázán oplatit prokázanou laskavost, nebo které jej ciní prístupným nepatricnému vlivu
jiných osob.
13. Clen nenabízí ani neposkytuje žádnou výhodu jakýmkoli zpusobem spojenou s jeho
cinností.
14. Pri výkonu své cinnosti clen neuciní anebo nenavrhne ucinit úkony, které by ho
zvýhodnily v budoucím osobním nebo profesním živote.
Oznámení neprípustné cinnosti a kontrola
15. V prípade, že clen zjistí újmu zpusobenou nedbalým, podvodným ci korupcním
jednáním jiného clena, bezprostredne oznámí tuto skutecnost Rídícímu orgánu JPD 2.
16. Prípadné podezrení z porušení ustanovení Kodexu proverí Rídící orgán JPD 2 na
podnet clena nebo obcana. Výsledné zjištení projedná Monitorovací výbor JPD 2 na
svém zasedání a rozhodne o dalším postupu.
17. Clen si je vedom, že Rídící orgán JPD 2 a kontrolní mechanismy JPD 2 mohou
v prípade závažného porušení Kodexu zpochybnit celý prubeh schvalování projektu,
což muže mít za následek neudelení ci pozastavení dotace.
Úcinnost
Tento etický kodex nabývá na základe schválení Monitorovacím výborem úcinnosti dnem
15. 12. 2004.
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