
 
 

Etický kodex Řídícího výboru ITI Liberec – Jablonec nad Nisou 

Článek I 

Úvodní ustanovení 

1. Etický kodex je závazný pro všechny členy Řídícího výboru ITI Liberec – Jablonec nad Nisou 

(dále „ŘV“). Předseda Řídícího výboru seznámí s Etickým kodexem všechny členy Řídícího 

výboru. 

 

Článek II 

Obecné zásady 

1. Členové Řídícího výboru jsou povinni dodržovat právní řád České republiky, Ústavu ČR, zákony, 

další právní předpisy České republiky a Evropské unie, směrnice a nařízení nositele ITI. 

2. Členové Řídícího výboru jsou povinni dbát na efektivní a ekonomické využívání finančních 

zdrojů, lidského potenciálu a zařízení či majetku nositele ITI. 

3. Členové Řídícího výboru jsou povinni jednat s nejvyšší mírou slušnosti, ochoty a nestrannosti 

jak vůči veřejnosti, tak vůči ostatním členům ŘV. Dodržují zásadu rovného přístupu a zákaz 

jakékoliv diskriminace, ať už jde o pohlaví, etnický nebo sociální původ, sexuální orientaci, 

národnost, majetkové poměry, věk, státní příslušnost či víru.  

 

Článek III 

Střet zájmů 

1. Člen Řídícího výboru jedná a rozhoduje v rámci svého působení v ŘV objektivně, nestranně tak, 

aby to bylo v souladu s veřejným zájmem.  

2. Člen ŘV nepřipustí střet jeho osobních zájmů s jeho postavením jako člena ŘV. Za osobní zájem 

se považuje jakýkoliv zájem, který mu přináší osobní výhodu spočívající v získání majetkového 

či jiného prospěchu nebo výhody, ať už pro sebe nebo jinou osobu, případně právnickou či 

fyzickou osobu, se kterou měl nebo má obchodní či politické vztahy.  

3. Jestliže se rozhodnutí Řídícího výboru týká přímo osobních zájmů člena či zájmů organizace, 

kterou zastupuje, je povinen o tom informovat předsedu ŘV a zdržet se hlasování.  

 

Článek IV 

Korupce 

1. Člen Řídícího výboru nepřijímá žádné dary, úsluhy, laskavost a jiná neoprávněná zvýhodnění, 

které by mohla ovlivnit jeho rozhodovací procesy a nestranný pohled na danou záležitost.  

2. V případě, že mu bude nabídnuta jakákoliv neoprávněná výhoda nebo na něj bude vyvíjen 

nátlak, aby jednal v rozporu s právními předpisy ČR a EU, je povinen o tom informovat 

předsedu ŘV.  



 
Článek V 

Zachování mlčenlivosti 

1. Člen Řídícího výboru zachovává mlčenlivost o všech informacích a skutečnostech, o kterých se 

dozví v rámci svého působení v ŘV, vyjma údajů, kterých se týkají právní předpisy o svobodném 

přístupu k informacím. V takovém případě poskytuje úplné, relevantní, pravdivé informace bez 

zbytečného prodlení.  

2. Informace získané v rámci svého členství v ŘV nevyužívá pro svůj osobní zájem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V…………………………………………………….  dne ……………………………………………………. 

 

Jméno a příjmení …………………………………………………….……………………………………………………. 

 

 

Podpis ……………………………………………………. 

 

 

 

 


