
 

ETICKÝ KODEX HODNOTITELE PROJEKTŮ A ČLENA HODNOTICÍ 
KOMISE PROGRAMU  

ACTIVE CITIZENS FUND 
 

Program Active Citizens Fund je realizován v rámci EHP a Norských fondů 2014 – 2021. V České                 
republice jej spravuje konsorcium Nadace OSF, Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové a              
Skautského institutu. 
 
Preambule 
Já, hodnotitel projektů / člen hodnoticí komise programu Active Citizens Fund (dále jen program), 
chápu svou činnost v rámci implementace programu jako veřejnou službu, za niž nesu odpovědnost. 

Pro vybudování a udržení důvěry veřejnosti přijímám nad rámec právních předpisů České republiky 
dobrovolně následující ustanovení Etického kodexu hodnotitele projektů a člena hodnoticí komise 
programu (dále jen Kodex). 

 

Obecné zásady 
Hodnotitel / člen hodnoticí komise pracuje ve shodě s Ústavou a právními předpisy České republiky 
a zároveň činí vše nezbytné pro to, aby jednal v souladu s ustanoveními tohoto Kodexu. 

Při plnění svých povinností slouží hodnotitel / člen hodnoticí komise vždy veřejnému prospěchu 
a zdrží se jednání, které by ohrozilo důvěryhodnost procesu implementace programu. 

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

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

Hodnotitel / člen hodnoticí komise neuvádí vědomě v omyl veřejnost ani ostatní hodnotitele / členy 
hodnoticí komise. 

 

Střet zájmů a ohlášení zájmů 
Hodnotitel / člen hodnoticí komise se zdrží takového jednání, které by vedlo ke střetu veřejného 
zájmu s jeho zájmem soukromým. Soukromý zájem zahrnuje jakoukoli výhodu pro něj, jeho rodinu, 
blízké a příbuzné osoby a právnické nebo fyzické osoby, se kterými měl nebo má obchodní vztahy. 

Hodnotitel / člen hodnoticí komise nevyužívá informace související s jeho činností v rámci 
implementace programu pro svůj soukromý zájem či v zájmu třetí osoby. 

V případě, že má hodnotitel / člen hodnoticí komise soukromý zájem na projektu, kterým se má 
zabývat, oznámí tuto skutečnost manažerce programu Active Citizens Fund, a to před projednáním 
této věci. 

 



 

V případech, kdy je hodnotitel / člen hodnoticí komise předkladatelem či zpracovatelem projektu, 
nebo se na zpracování podílel, nebo ho s předkladatelem či zpracovatelem pojí blízký vztah rodinný, 
citový či ekonomický, oznámí tuto skutečnost neprodleně manažerce programu Active Citizens Fund 
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 
Hodnotitel / člen hodnoticí komise nevyžaduje ani nepřijímá dary, úsluhy, laskavosti, ani žádná jiná 
zvýhodnění, která by mohla ovlivnit rozhodování či narušit nestranný přístup. 

Hodnotitel / člen hodnoticí komise nedovolí, aby se v souvislosti se svou činností dostal do postavení, 
ve kterém je zavázán oplatit prokázanou laskavost, nebo které jej činí přístupným nepatřičnému vlivu 
jiných osob. 

Hodnotitel / člen hodnoticí komise nenabízí ani neposkytuje žádnou výhodu jakýmkoli způsobem 
spojenou s jeho činností. 

Při výkonu své činnosti hodnotitel / člen hodnoticí komise neučiní anebo nenavrhne učinit úkony, 
které by ho zvýhodnily v budoucím osobním nebo profesním životě. 

Pokud je hodnotiteli / členovi hodnoticí komise v souvislosti s jeho činností nabídnuta jakákoli výhoda, 
odmítne ji a o nabídnuté výhodě informuje manažerku programu Active Citizens Fund. 

 

Oznámení nepřípustné činnosti a kontrola 
V případě, že hodnotitel / člen hodnoticí komise zjistí újmu způsobenou nedbalým, podvodným či 
korupčním jednáním jiného hodnotitele či člena hodnoticí komise, bezodkladně oznámí tuto 
skutečnost manažerce programu Active Citizens Fund. 

Případné podezření z porušení Kodexu prověří manažerka programu Active Citizens Fund na podnět 
hodnotitele / člena hodnoticí komise nebo občana. 

Hodnotitel / člen hodnoticí komise si je vědom, že v případě porušení Kodexu je vždy hrubě porušena 
pověst programu, konsorcia či jeho členů, i donora programu.  

 

Účinnost 
Seznámil/a jsem se s Etickým kodexem pro hodnotitele projektů a člena hodnoticí komise programu 
Active Citizens Fund a svým podpisem Prohlášení o nestrannosti a zachování mlčenlivosti stvrzuji svůj 
souhlas s jeho obsahem a zavazuji se jej dodržovat. 

 


