KODEX ETIKY
JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

Preambule
Výkon veřejné správy je chápán jako veřejná služba občanovi, při níž jsou dodržovány
platné zákony České republiky a ve vztahu k občanům jsou uplatňovány zásady dané
Ústavou České republiky a Listinou základních práv a svobod.
Účelem Kodexu etiky Jihomoravského kraje (dále jen „kodex“) je deklarace žádoucích
standardů chování, které Jihomoravský kraj očekává od členů volených orgánů
Jihomoravského kraje, ředitelů příspěvkových organizací nebo jiných právnických osob
zřizovaných, zakládaných nebo spoluovládaných Jihomoravským krajem (dále jen
„dotčené osoby“) při výkonu veřejné správy.
Článek 1

Základní ustanovení
Dotčené osoby jednají vždy v souladu s Ústavou České republiky, Listinou základních
práv a svobod a dalšími právními předpisy České republiky. Současně činí vše nezbytné
pro to, aby svým jednáním byly v souladu s ustanoveními tohoto kodexu.
Článek 2
Obecné zásady
1. Dotčené osoby svou činnost vykonávají vždy ve veřejném zájmu a zdrží se jednání, které
by ohrozilo důvěryhodnost Jihomoravského kraje.
2. Výkon veřejné služby klade na dotčené osoby odborné i morální nároky. Tyto nároky
jsou naplňovány odpovídajícím rozšiřováním znalostí, prohlubováním hodnotových
kvalit s ohledem na normy chování a jednání prospěšné veřejnosti.
3. Rozhodnutí dotčených osob nesmějí být v rozporu se základními demokratickými,
lidskými a morálními hodnotami České republiky. Rozhodnutí v zájmu většiny nesmí
vést k omezení základních práv a svobod menšiny. Dotčené osoby činí rozhodnutí a řeší
záležitosti objektivně, na základě jejich skutkové podstaty, přihlížeje pouze k právně
relevantním skutečnostem, a bez zbytečných průtahů. Nejednají svévolně k újmě jakékoli
fyzické či právnické osoby nebo skupiny osob, ale naopak prosazují práva a oprávněné
zájmy občanů.

Článek 3
Střet zájmů
1. Dotčené osoby se zdrží takového jednání, které by vedlo ke střetu veřejného zájmu
s jejich zájmy soukromými. Soukromý zájem zahrnuje jakoukoli výhodu pro dotčené
osoby, jejich rodinu, blízké a příbuzné osoby a právnické nebo fyzické osoby, se kterými
měly nebo mají obchodní nebo jiné vztahy.
2. Dotčené osoby nevyužívají informace získané při výkonu své činnosti pro svůj soukromý
zájem.
3. Povinností dotčených osob je vyhnout se střetu zájmů a předcházet takovým situacím,
které mohou podezření ze střetu zájmů vyvolat. Dotčené osoby jdou v boji proti korupci
příkladem tak, že veřejně odmítají výhody a privilegia, jež jim mohou být v souvislosti
s jejich postavením nabízeny.
Článek 4
Dary a výhody
1. Dotčené osoby nevyžadují ani nepřijímají dary, úsluhy, ani žádná jiná zvýhodnění, která
by mohla ovlivnit jejich rozhodování, narušit nestranný přístup, nebo která by bylo
možno považovat za odměnu za práci, která je jejich povinností.
2. Dotčené osoby nedovolí, aby se v souvislosti se svým postavením dostaly do situace,
ve které jsou zavázány oplatit prokázanou laskavost, nebo která je činí přístupnými
nepatřičnému vlivu jiných osob.
3. Dotčené osoby nenabízí ani neposkytují žádnou výhodu jakýmkoli způsobem spojenou
s jejich postavením, pokud to zákon neumožňuje.
Článek 5
Veřejné zakázky
1. Dotčené osoby rozhodující o veřejných zakázkách nezvýhodňují svým hlasováním
o přidělení veřejné zakázky jakékoli fyzické nebo právnické osoby, kterými jsou nebo
v nichž figurují ony nebo osoby jim blízké. Nepodpoří ani subjekty s neznámou
vlastnickou strukturou a nebudou hlasovat ve výběrových řízeních, kde stanovená
kritéria nebo kvalifikační podmínky výběrového řízení zvýhodňují jednoho z uchazečů,
a tedy omezují volnou obchodní soutěž.
2. Dotčené osoby jako členové hodnotících komisí a osoby, které se na přípravě a realizaci
výběrového řízení podílejí, budou dodržovat zákonem stanovené zásady transparentnosti,
rovného zacházení a zákazu diskriminace při zajištění správnosti, hospodárnosti,
efektivnosti a účelnosti použití veřejných prostředků.

Článek 6
Oznámení nepřípustné činnosti
V případě, že dotčené osoby zjistí ztrátu nebo újmu na majetku Jihomoravského kraje
způsobenou nedbalým, úmyslným, či korupčním jednáním, oznámí tuto skutečnost
pracovníkům Protikorupční linky Jihomoravského kraje nebo orgánům činným v trestním
řízení.
Článek 7
Poskytování informací
1. Dotčené osoby poskytují veřejnosti veškeré požadované informace související s výkonem
veřejné správy s výjimkou těch, jejichž utajení stanoví zákon.
2. S informacemi získanými při výkonu veřejné správy dotčené osoby nakládají s potřebnou
důvěrností a poskytují jim náležitou ochranu. Přihlíží přitom k právu veřejnosti na přístup
k informacím v rozsahu daném příslušnými zákony.
Článek 8
Závěrečná ustanovení
1. Tento kodex nabývá účinnosti dne 1.9.2013 a nahrazuje kodex schválený usnesením
Rady Jihomoravského kraje č. 7789/11/R108 na její 108. schůzi konané dne 10. 3. 2011 a
účinný od 10. 3. 2011 do 31.8.2013.
2. Tento kodex byl schválen Radou Jihomoravského kraje na její 30. schůzi konané
dne 26.8.2013 usnesením č. 2008/13/R30.

