Etický kodex členů realizačního týmu zakázky

„Prevence chyb rizikových projektů podpořených z evropských fondů“

Preambule
Etický kodex členů realizačního týmu zakázky definuje základní hodnoty a postoje, které ctí
a společně sdílí všichni jeho členové. Stanoví standardy chování členů realizačního týmu
a zejména členů inspekčních skupin, které podporují dosahování vize a cílů projektu a posilují
jeho dobré jméno.
Důvěryhodnost
Členové realizačního týmu si při výkonu činnosti počínají tak, aby nebyla snížena důvěra v jejich
nezávislý a nestranný výkon. Není přípustné jakkoliv překračovat své pravomoci a kompetence.
Základem je korektní a čestné jednání - po všech stránkách a v každé činnosti a fázi komunikace.
Zákonnost a nezávislost
Členové realizačního týmu vykonávají svou činnost v souladu s právním řádem a souvisejícími
dokumenty a nezávisle na příjemcích pomoci a na vnějších zájmových skupinách.
Objektivnost
Členové realizačního týmu jsou při veškeré své práci objektivní a nestranní. Obsah jejich závěrů
vždy vychází z úplných a přesně zjištěných skutečností a na základě ověřených platných pravidel
a podkladů.
Etiketa
Členové realizačního týmu se zavazují při jednání s příjemcem pomoci dodržovat všechny zásady
slušného a zdvořilého chování.
Odbornost
Členové realizačního týmu vykonávají svou práci na vysoké odborné úrovni. Mají povinnost
neustále aktualizovat a rozšiřovat své znalosti a dovednosti potřebné k plnění profesních
povinností.
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Poctivost a neúplatnost
1. Není přípustné od nikoho v souvislosti s příjemcem pomoci nebo projektem přijímat jakékoli
dary, pozvání nebo nabídku na jakoukoli spolupráci. Lze přijmout pouze zázemí pro výkon
inspekční návštěvy a základní občerstvení (kávu, čaj, nealko nápoje). Není přípustné sdělovat
cokoli konkrétního ohledně jiných projektů nebo navštívených osob, stejně tak jako cokoli
z jednání mezi Dodavatelem a Zadavatelem či ŘO/ZS.
2. Není přípustné před příjemcem pomoci diskutovat předběžné závěry či nepodložené úvahy
o projektu, domněnky apod.
Ochrana informací
1. Každý člen realizačního týmu se zavazuje zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o
kterých se při výkonu činnosti dozvěděl a to zejména o skutečnostech, které tvoří obchodní
tajemství, osobní a citlivé údaje nebo důvěrné informace příjemců pomoci, řídících orgánů či
zprostředkujících subjektů, Zadavatele i Dodavatele a jeho partnerů a znalost těchto
skutečností nezneužije ani nevyužije ve svůj prospěch či prospěch jiných osob.
2. Obchodním tajemstvím jsou veškeré skutečnosti osobní, obchodní, ekonomické nebo
technické povahy související s činností těchto subjektů, které mají materiální či nemateriální
hodnotu a nejsou v příslušných ekonomických a obchodních kruzích běžně dostupné a mají
být podle vůle subjektů utajeny a tito odpovídajícím způsobem jejich utajení zajišťují. Za
obchodní tajemství nebo důvěrné informace se považují zejména záznamy o databázi klientů,
ekonomické, firemní údaje a dokumenty, které nejsou veřejně přístupné, finanční situace,
plány dalšího rozvoje a marketingové záměry, účetní doklady a obchodní knihy, know-how
projektu, strategie apod.
3. Osobními a citlivými údaji se rozumí osobní a citlivé údaje ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb.,
o ochraně osobních údajů.
4. Jako porušení obchodního tajemství, osobních a citlivých údajů a důvěrných informací je
kvalifikováno jednání, jímž jedna osoba jiné osobě neoprávněně sdělí, zpřístupní, pro sebe
nebo pro jiného využije obchodní tajemství nebo důvěrné informace získané při své činnosti,
pokud je to v rozporu se zájmy dotčeného subjektu. Touto povinností mlčenlivosti a utajení
důvěrných informací jsou smluvní strany vázány také po dobu 3 let po skončení platnosti této
smlouvy.
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Vyloučení střetu zájmů
Členové realizačního týmu nepřipustí, aby došlo ke střetu jejich soukromého zájmu s výkonem
jejich činnosti v rámci realizace a plnění zakázky.
Členové inspekční skupiny nepřipustí účast výkonu inspekční návštěvy na projektu, u něhož
poskytovali poradenství a konzultace při zpracování, administraci a realizaci, či se jiným
způsobem podíleli na jeho zpracování, administraci a realizaci.

Já, níže podepsaný(á), tímto prohlašuji, že souhlasím a ztotožňuji se zněním tohoto etického
kodexu a podle svého nejlepšího vědomí a svědomí nevím o žádných skutečnostech nebo
okolnostech, které nastaly v minulosti nebo v současnosti, a ani o takových skutečnostech nebo
okolnostech, které by se mohly objevit v dohledné budoucnosti, které by mohly v očích jakékoliv
strany zpochybnit mou nezávislost. Pokud v průběhu činnosti vyjde najevo, že takový vztah
existuje nebo vznikl, okamžitě oznámím tuto skutečnost vedoucímu manažerovi zakázky
a vyčkám jeho rozhodnutí o podjatosti. Dále souhlasím a potvrzuji, že budu zachovávat
mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých jsem se při výkonu činnosti dozvěděl/a a znalost
těchto skutečností nezneužiji.

V Praze, dne

………………………………………………
Jméno a příjmení

…………………………………………..
Podpis
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