
  

                                             

 
 

Etický kodex 
Etický kodex všech osob podílející se na hodnocení či výběru žádostí o podporu 
z PRV předložených na základě 5. výzvy  LAG Podralsko 

 
odkaz na Výzvu: http://www.lagpodralsko.com, sekce PRV  

 

 
Já, jakožto osoba zapojená do hodnocení a výběru (dále jen „hodnotitel“) žádostí o podporu 
z Programu rozvoje venkova (dále jen „PRV“), přijímám následující ustanovení (dále také 
„Etický kodex“) a čestně prohlašuji, že: 
 
 
a) přijímám všechna ustanovení, která jsou v souladu s Nařízením (EU, Euratom) č. 966/2012 
Evropského Parlamentu a Rady ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla o 
souhrnném rozpočtu Unie a o zrušení nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 definuje 
pojem střet zájmů pro účely provádění souhrnného rozpočtu EU v čl. 57 odst. 2.  
 
b) si nejsem vědom, že bych se ocitl v potenciálním/skutečném střetu zájmů, který by mohl 
nepatřičně ovlivnit výkon mých úkolů a povinností ve Výběrové komisi LAG Podralsko, 
 
c) zavazuji se, že v případě jakýchkoli pochybností, kdy by se mohlo jednat o potenciální střet 
zájmů, oznámím tuto skutečnost odpovědnému orgánu 
 
d) jsem si vědom důsledků, které by plynuly z udělení nepravdivého prohlášení 
 
e) že všechny záležitosti, které mi budou svěřeny, uchovám v důvěrnosti, zachovám 
mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo 
zabezpečení osobních údajů, dle zákona č. 101/2002 Sb. Zákon o ochraně osobních údajů a o 
změně některých zákonů, (např. nezveřejním žádné důvěrné informace, které mi budou 
sděleny nebo které zjistím. Informace, které mi budou sděleny, nezneužiji. Zejména souhlasím 
s tím, že budu uchovávat v důvěrnosti veškeré informace či dokumenty, které mi budou 
poskytnuty nebo které odhalím či připravím v průběhu hodnocení nebo na základě hodnocení, 
a souhlasím s tím, že tyto informace a dokumenty budou použity výhradně pro účely tohoto 
hodnocení a nebudou poskytnuty žádné třetí straně. Rovněž souhlasím, že si neponechám 
kopie žádných písemných informací, které mi budou poskytnuty). 
 
f) budu zachovávat veškeré principy uvedené v tomto Etickém kodexu, včetně principů 
nestrannosti, nepodjatosti a mlčenlivosti, které jsou do tohoto Etického kodexu zahrnuty. 
 



  

                                             

Za výběrovou komisi: 
 
Obec Velký Valtinov 
zástupce: Josef Lukavec, zájmová skupina Rozvoj venkova, nar.: 15.1.1948 
 
 
Datum podpisu:                                        podpis:  ……………………………… 
 

 

LUTRA o.s. 
zástupce: Jiří Musil, zájmová skupina Spolkový život, nar.: 18.5.1991 
 
 
Datum podpisu:                                        podpis:  ……………………………… 
 

 

Petr Krejbich,  
zájmová skupina Podnikání, nar.: 4.5.1964 
 
 
Datum podpisu:                                        podpis:  ……………………………… 
 

 

ZOD Brniště a.s,  
zástupce: Ing. Ivan Pastorek, zájmová skupina Podnikání,  nar.: 16.6.1959 
 
 
Datum podpisu:                                        podpis:  ……………………………… 
 

 

Obec Hamr na Jezeře 
zástupce: Milan Dvořák, zájmová skupina Rozvoj venkova, nar.: 29.11.1965 
 
 
Datum podpisu:                                        podpis:  ……………………………… 
 



  

                                             

Za Představenstvo LAG Podralsko: 

Pionýr, z. s. - pionýrská skupina Výři  
zástupce: Ing. Tomáš Rychtařík nar.: 20.1.1964 
zájmová skupina: Spolkový život                  

 
Datum podpisu:                           podpis:  ……………………………… 
 
 

Město Doksy 
zástupce: Ing. Eva Burešová nar.: 2.7.1978 

zájmová skupina: Rozvoj venkova        

 
Datum podpisu:                           podpis:  ……………………………… 

 

 

SK Osečná 
zástupce: Luboš Pytloun nar.: 17.11.1964 

zájmová skupina: Spolkový život 

 
Datum podpisu:                           podpis:  ……………………………… 

 

 

Město Jablonné v Podještědí 
zástupce: Jiří Rýdl nar.: 8.12.1962 

zájmová skupina: Rozvoj venkova 

 
Datum podpisu:                           podpis:  ……………………………… 

 

 

Podralský nadační fond ZOD 
zástupce: Mgr. Lucie Bínová  nar.: 11.2.1969 

zájmová skupina: Spolkový život 

 

  
Datum podpisu:                           podpis:  ……………………………… 

 

 

Za zaměstnance MAS: Miroslava Váradiová, manažerka PRV 

 

Datum podpisu:                           podpis:  ……………………………… 


