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Příloha č. 2 Držitelé osvědčení Investors in People ve Velké Británii 

 

1) Anthony A Davies Limited - stavební firma z Abergavenny ve Walesu  

s 84 zaměstnanci zavedla standard v roce 2000. Přínosy. 

- vysoká kvalita nově nastupujících a  přijímacího procesu; 

- strukturovaná školení, tak aby vyhovovala potřebám jednotlivců; 

- počet zaměstnanců se čtyřnásobně zvýšil od té doby, co byl udělen 

Standard. 

2) The British Broadcasting Corporation (BBC) – celosvětově známá rozhlasová 

společnost s 26 tisíci zaměstnanci ve Velké Británii zavedla standard v roce 

2002. Přínosy: 

- manaţerská praxe se zlepšila o 1%;  

- roční průzkum mezi zaměstnanci ukazuje kaţdým rokem zlepšování;  

- lepší komunikace na všech úrovních.  

3) Happy Computers – vzdělávací agentura s 49 zaměstnanci a sídlem v Londýně 

zavedla standard v roce 1997. Přínosy:  

- fluktuace zaměstnanců je poloviční oproti průměru v odvětví;  

- nemocnost zaměstnanců se dramaticky sníţila; 

- získání mnoha ocenění včetně Výborná IT školení a Nejlepší pracovní 

místo. 

4) Taylor’s Fish and Chips - restaurační zařízení sídlící ve Stockportu  

se 13 zaměstnanci získalo standard v roce 2004, v roce 2007 dosáhlo na statut 

Champion.  

Přínosy:  

- obrat se zvýšil téměř na 300 000 £;  

- podpora neziskových projektů pro sociální společnost; 

- míra absentismu na úrovni 1%. 



 

5) Wellingborough Council – okresní rada z Wellingboroughu v hrabství 

Nortampton se 450 zaměstnanci přijala standard v roce 2000. Přínosy: 

- vyšší míra udrţení zaměstnanců; 

- produktivnější pracovní síla; 

- zvýšená flexibilita zaměstnanců – méně nemocenské, nízký absentismus. 

6) Arts Council England – nezisková společnost s 835 zaměstnanci se sídlem  

v Londýně a 10 pobočkami po celé Anglii získala standard v roce 2006. Přínosy:  

- úspora 8 mil. £ díky vyšší efektivnosti, které byly reinvestovány do umění; 

- vysoká motivace díky nové strategii odměňování dle výkonu; 

- větší důraz na vzdělávání managementu a zaměstnanců.  
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Příloha č. 3 Držitelé osvědčení Investors in People  v České republice 

Hutní projekt Frýdek Místek a.s. 

 HUTNÍ PROJEKT Frýdek-Místek byl mezi prvními deseti společnostmi v České 

republice, které splnily podmínky k získání tohoto standardu. Společnost přijala 

standard v roce 2004 a rozhodla se tak investovat část zdrojů firmy do rozvoje 

zaměstnanců, především podporou mnoha různých vzdělávacích aktivit. Společnost 

organizuje pro zaměstnance jazykové vzdělávání, především výuku angličtiny včetně 

kurzu s rodilým mluvčím. Zaměstnanci navštěvují širokou škálu seminářů 

zaměřených na podporu jejich odborného růstu v dané profesní specializaci. Snahou 

společnosti je poskytovat zaměstnancům dostatek informací o cílech společnosti  

a dávat kaţdému zaměstnanci zpětnou vazbu o jeho očekávaném přínosu  

k naplnění těchto cílů. Toto vede společnost zároveň i k naplnění strategického cíle, 

kterým je zvýšení úrovně poskytovaných sluţeb a tím i růstu spokojenosti našich 

zákazníků. 

SULKO s.r.o.  

Firmě ze Zábřehu zabývající se výrobou, prodejem a montáţí plastových  

a hliníkových oken a dveří přineslo přijetí standardu v roce 2004 zlepšení v oblasti 

hospodářského výsledku (niţší náklady náborového procesu, vyšší 

konkurenceschopnost, vyšší výkonnost, niţší fluktuace zaměstnanců), posílení 

obchodních vztahů (silnější podniková image, efektivnější budování partnerských sítí, 

zrychlení inovačního procesu, pocit vyšší spoluodpovědnosti zaměstnanců), 

efektivnější vedení zaměstnanců (zjednodušení náborového procesu, efektivnější 

školení zaměstnanců, přesnější kritéria hodnocení výkonnosti, niţší míra 

absentismu), motivovanější týmy (efektivnější komunikace, vyšší motivace 

zaměstnanců, nárůst týmové spolupráce, vyšší odpovědnost zaměstnanců, 

kvalitnější uchazeči o práci)1. 
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Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko 

Regionální rada regionu soudrţnosti Moravskoslezsko je řídícím orgánem 

Regionálního operačního programu Moravskoslezsko. Jejím úkolem  

je spravovat peníze z evropských strukturálních fondů a českých veřejných 

zdrojů a směřovat je prostřednictvím poskytnutých dotací na rozvojové investiční 

projekty k příjemcům tak, aby z nich měl region a místní obyvatelé co největší přínos. 

Jejím cílem je profesionální sluţbou přispět k evropské soudrţnosti a k dynamickému 

rozvoji regionu Moravskoslezsko.  

Od října 2008 je Regionální rada regionu soudrţnosti Moravskoslezsko drţitelem 

certifikátu Investor in People, který osvědčuje kvalitu realizovaného systému řízení  

a rozvoje zaměstnanců. Systém zahrnuje řízení zaměstnanců v organizaci, efektivní 

vzdělávání a rozvoj zaměstnanců, motivační politiku, politiku rovných příleţitostí, 

hodnocení a odměňování výkonu zaměstnanců.  

Regionální rada se tak můţe prezentovat značkou Investor in People a zaručuje  

v návaznosti na svou moderní strategii lidských zdrojů:  

 férový výběr zaměstnanců  

 cílené vzdělávání a rozvoj zaměstnanců  

 motivační pracovní prostředí  

 pravidelné hodnocení pracovního výkonu  

 profesionální manaţerské řízení.  

Certifikát Investor in People má 3letou platnost. Poté musí organizace znovu 

prokázat kvalitu zaváděných, realizovaných a vyhodnocovaných personálních aktivit. 

Ocenění bylo uděleno 24.9.2008 a má platnost do 23.9.20112. 

 
Regionální rada regionu soudržnosti Střední Morava 
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Dodavatelem poradenských a školících sluţeb pro získání certifikátu byla firma HM 

Partners s.r.o. V červenci 2008 byl zahájen systematický proces, jehoţ cílem bylo 

především zajistit rozvoj a posilování odborných kompetencí a dovedností 

zaměstnanců úřadu, rozvoj spolupráce a součinnosti uvnitř úřadu a vhodně 

nastavenou personální politikou přispívat k lepší výkonnosti a efektivitě práce úřadu. 

Cílem bylo zajistit kvalitní servis pro ţadatele a příjemce3. 
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Příloha č. 4 Mapa regionů soudržnosti NUTS II v ČR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: http://www.nvf.cz/phare/dokumenty2003/mapa.doc 
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Příloha č. 5 Organizační schéma Úřadu Regionální rady  
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Příloha č. 6 Působnost jednotlivých odborů Úřadu Regionální rady  

 

Odbor auditu 

Odbor auditu je funkčně nezávislý útvar, který nemá výkonné pravomoci, jeho 

činnost je přísně oddělena od činnosti výkonných struktur a řídícího orgánu 

Regionálního operačního programu a není závislý na ţádném jiným útvaru nebo 

činnosti. Při plnění úkolů Pověřeného subjektu Auditního orgánu je zodpovědný 

Auditnímu orgánu.  

 

Zodpovídá za plnění úkolů spojených s přímým výkonem funkce Pověřeného 

subjektu Auditního orgánu pro operační programy financované z fondů Evropské 

unie, zajišťuje interní audit, plní funkci kontaktního bodu sítě AFCOS4 pro hlášení 

nesrovnalostí zjištěných při poskytování pomoci z Regionálního operačního 

programu směrem k Evropské komisi, zajišťuje evidenci stíţností a koordinuje jejich 

šetření, vede centrální evidenci externích kontrol a kontrol provedených Regionální 

radou u příjemců veřejné finanční podpory, spolupracuje s externími kontrolními  

a auditními orgány. 

 

Finanční útvar 

Finanční útvar je funkčně nezávislý útvar, jehoţ činnost je přísně oddělena  

od činnosti výkonných struktur a řídícího orgánu Regionálního operačního programu. 

 

Zodpovídá za plnění úkolů v oblasti řízení alokace finančních prostředků  

na Regionální operační program vůči Ministerstvu financí a Ministerstvu pro místní 

rozvoj, proplácení uskutečněných výdajů v rámci projektů a převádění prostředků 

příjemcům.  

 

Odbor vnitřních věcí 

Zodpovídá za plnění úkolů a  metodické řízení v oblasti personalistiky a mezd, 

účetnictví, rozpočetnictví a hospodaření, administrativních činností, právních sluţeb, 

                                                 
4
 Koordinovaná struktura kontaktních bodů na příslušných resortech, regionálních radách, Magistrátu 
hl. m. Prahy, Policejním prezídiu, NKÚ a NSZ vytvořená pro spolupráci s úřadem OLAF v ČR (OLAF 
– Evropský úřad pro boj proti podvodům) 



 

veřejných zakázek, výpočetní techniky a informačních systémů a řízení či realizace  

a administrace technické pomoci, zajišťuje podpůrné činnosti v oblasti řízení. 

 

Odbor programování a metodiky 

Zodpovídá za plnění úkolů v oblasti strategického řízení Regionální operačního 

programu, řízení alokace finančních prostředků programu, metodické podpory  

pro subjekty implementační struktury, ţadatele a příjemce, evaluace Regionálního 

operačního programu, nastavení a vypracování postupů a plánů pro monitoring 

Regionálního operačního programu a jeho řízení a v oblasti hlášení nesrovnalostí. 

 

Odbor marketingu a posílení absorpce 

Zodpovídá za plnění úkolů v oblasti budování a řízení absorpční kapacity, 

komunikace s klienty Regionálního operačního programu a publicity programu, 

poskytování informací. 

 

Odbor implementace programu 

Je útvarem, jehoţ činnost je zaměřena na hodnocení, administraci a přípravu výběru 

projektů Regionálního operačního programu, sledování postupu jejich realizace  

a monitorování projektů. Provádí kontroly oprávněnosti výdajů, předběţné  

a následné kontroly na místě. Spolupracuje při výkladu metodik a postupů vůči 

ţadatelům a příjemcům. 

 

Odbor plateb 

Zodpovídá za plnění úkolů v oblasti finanční kontroly ţádostí o platbu a jejich 

schvalování, průběţné kontroly na místě, poskytování podkladů k certifikaci  

a vystavování a kontroly souhrnné ţádosti o platby. Spolupracuje s finančním 

útvarem na vypracování odhadů očekávaných výdajů na úrovni schválených  

a předpokládaných projektů. 

 

Zdroj: interní materiály Regionální rady regionu soudrţnosti Moravskoslezsko 

 



 

Příloha č. 7 Dotazník pro zaměstnance 

První okruh otázek byl na téma Vy a Vaše společnost: 

1) Dokázal/a byste vysvětlit někomu, kdo nepracuje ve Vaší společnosti, jaké 

jsou cíle týmu, ve kterém pracujete a čeho se snaţí dosáhnout celá 

společnost? 

2) Dokázal/a byste popsat, jaký přínos se očekává od Vás a Vašich kolegů 

k dosaţení cílů týmu, ve kterém pracujete, a cílů celé společnosti? 

3) Domníváte se, ţe Vaše společnost klade důraz na rozvoj všech 

zaměstnanců? 

4) Domníváte se, ţe se manaţeři skutečně snaţí podporovat rozvoj kaţdého 

zaměstnance a ţe všichni zaměstnanci mají stejný přístup k dalšímu 

vzdělávání a rozvoji, které pomáhají zlepšovat jejich výkon? 

5) Dokáţete uvést, jaký přínos má Vaše práce pro výkon společnosti? 

6) Domníváte se, ţe Vaše společnost oceňuje Vaše pracovní nasazení a Váš 

přínos pro společnost? 

Druhý okruh otázek byl na téma Vy, Vaše práce a Vaši nadřízení: 

7) Sděluje Vám Váš nadřízený/á pravidelně a konstruktivně, co si o Vaší práci 

myslí a jak hodnotí váš výkon? 

8) Probíhal s Vámi v posledním roce Váš/e nadřízený/á, zda potřebujete  

ke zlepšení svých pracovních výsledků nějaké další znalosti a dovednosti  

a jakým způsobem je můţete získat? (např. školení, stáţ, učení se  

od zkušenějšího kolegy) 

9) Podporuje Vás a Váš tým nadřízený/á v tom, abyste přicházeli s návrhy,  

jak zlepšit své pracovní výsledky a výsledky celého týmu? 

10) Probírá s Vámi Váš/e nadřízený/á před kaţdým školením nebo rozvojovou 

aktivitou, co by to mělo přinést Vám, Vašemu týmu nebo celé společnosti? 

11) Pomáhá Vám Váš/e nadřízený/á po návratu ze školení nebo rozvojové aktivity 

s uplatněním nových znalostí a dovedností ve Vaší práci? 

12) Jsou podle Vás efektivně zaučováni noví zaměstnanci, kteří nastupují  

do společnosti, a stávající zaměstnanci, kteří přibírají/přebírají nové pracovní 

povinnosti? 



 

13) Vzpomenete si na příklad zlepšení svých pracovních výsledků nebo výsledků 

Vašeho týmu a případně celé společnosti, které bylo důsledkem konkrétního 

školení nebo rozvojové aktivity? 

14) Dokáţete uvést, co by podle Vás měli Vaši nadřízení manaţeři dělat, aby Vás  

efektivně vedli, řídili a rozvíjeli? 

15) Dokáţete popsat, jak je Váš nadřízený manaţer efektivní při Vašem vedení, 

řízení a rozvoji? 

16) Zapojují Vás Vaši nadřízení manaţeři do rozhodování o věcech, které ovlivňují 

Váš výkon, výkon Vašeho týmu nebo celé společnosti? 

17) Podporují Vás Vaši nadřízení manaţeři v tom, abyste přebíral/a zodpovědnost 

za rozhodnutí, která ovlivňují Váš výkon, výkon Vašeho týmu nebo celé 

společnosti? 

18) Myslíte si, ţe se Vaše společnost od Vašeho nástupu zlepšila ve způsobu 

řízení a rozvoje svých zaměstnanců? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: interní materiály Regionální rady regionu soudrţnosti Moravskoslezsko 

 



 

Příloha č. 8 Dotazník pro manažery 

1) Má Vaše společnost jasnou vizi a strategii zlepšování výkonu k dosaţení této 

vize? 

2) Má Vaše společnost podnikatelský plán, který obsahuje měřitelné výkonové 

cíle? 

3) Jsou Vaši podřízení pracovníci zapojováni do přípravy podnikatelského plánu 

a schvalování týmových a individuálních cílů? 

4) Vysvětlil/a jste svým podřízeným, jaký od nich očekáváte přínos v rámci plnění 

cílů týmů a celé společnosti? 

5) Má Vaše společnost identifikovány potřeby vzdělávání a rozvoje pracovníků 

spolu s plánem a zdroji na jejich pokrytí? 

6) Jsou tyto rozvojové potřeby pracovníků v souladu s cíli společnosti? 

7) Má Vaše společnost a Vy sám/sama jasnou potřebu, jak vyhodnocovat vliv 

vzdělávání a rozvoje na výkon jednotlivých pracovníků, týmu a celé 

společnosti? 

8) Uplatňuje Vaše společnost nějakou strategii podpory všech zaměstnanců 

k tomu, aby přicházeli s náměty na zlepšování svého vlastního výkonu  

a výkonu spolupracovníků? 

9) Má Vaše společnost nějakou strategii k zajištění rovného přístupu všech 

zaměstnanců k rozvoji a vzdělávání, které napomáhá zlepšovat jejich 

výkonnost? 

10) Dokáţete popsat jaké znalosti, dovednosti a postoje potřebujete k efektivnímu 

vedení, řízení a rozvoji svých podřízených? 

11) Myslíte si, ţe dokáţete efektivně vést, řídit a rozvíjet své podřízené? 

12) Poskytujete všem svým podřízeným pravidelnou zpětnou vazbu ohledně jejich 

výkonu a výsledků práce? 

13) Oceňujete přínos svých podřízených pro společnost? 

14) Podporujete u svých podřízených smysl pro přebírání zodpovědnosti  

za výsledky práce tím, ţe je zapojujete do rozhodování o věcech, které 

ovlivňují jejich výkon a výkon jejich týmu nebo celé společnosti? 

15) Sešel/sešla jste se za posledních 12 měsíců s kaţdým svým podřízeným, 

abyste s ním probral/a, jaké další znalosti a dovednosti potřebuje ke zlepšení 

svých pracovních výsledků a jakým způsobem je můţe získat? 



 

16) Jste přesvědčen/a, ţe potřeby rozvoje jednotlivců navazují na cíle 

společnosti? 

17) Podporujete své podřízené v tom, aby sami přicházeli s náměty ke zlepšení 

svého vlastního výkonu a výkonu spolupracovníků? 

18) Probíráte s Vašimi podřízenými před kaţdým školením nebo rozvojovou 

aktivitou, co by mělo přinést jim samým, týmu nebo společnosti? 

19) Absolvuje-li některý z Vašich podřízených školení, vyhodnocujete, zda školení 

splnilo své cíle a jaký má vliv na výkon pracovníka? 

20) Jsou podle Vás efektivně zaučování noví zaměstnanci, kteří nastupují  

do společnosti, a stávající zaměstnanci, kteří přibírají/přebírají nové pracovní 

povinnosti? 

21) Vzpomenete si na příklad zlepšení pracovních výsledků svého podřízeného, 

týmu nebo celé společnosti v přímém důsledku určitého školení nebo 

rozvojové aktivity? 

22) Můţete uvést, zda (příp. i jak) jste zlepšil/a svůj způsob vedení a rozvoje 

svých podřízených za dobu, co jste v manaţerské pozici? 

23) Domníváte se, ţe současné investice do rozvoje a vzdělávání zaměstnanců 

vedou ke zlepšení výkonu Vaší společnosti? 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: interní materiály Regionální rady regionu soudrţnosti Moravskoslezsko 

 



 

Příloha č. 9 Deset ukazatelů akčního plánu Regionální rady regionu 

soudržnosti Moravskoslezsko 

 

Manaţerské aktivity 
(indikátory) 

Potřebná opatření Výstup 

1. Strategie pro 
zlepšování výkonu 
organizace je jasně 
definována a všemi 
pochopena 

1. Komunikace strategických dokumentů 
a cílů a úkolů se zaměstnanci  

Zapojení zaměstnanců 
do tvorby, finalizace 

2. Propagace strategických dokumentů a 
cílů 

Letáky, broţury 

3. Strategie lidských zdrojů 
Vytvořená strategie vč. 
deklarace péče o 
zaměstnance 

2. Vzdělávání a 
rozvoj se plánují tak, 
aby bylo dosaţeno 
cílů organizace 

1. Tvorba kompetenčního modelu Kompetenční model 

2. Zapracování kompetenčního modelu 
do PPM a nových plánů vzdělávání 

Nové funkční náplně 

3. Zpracování procesu Rozvoj lidských 
zdrojů 

V rámci strategie 
Lidských zdrojů a péče 
o zaměstnance 

3. Strategie řízení 
pracovníků jsou 
řízeny tak, aby 
podporovaly rovnost 
moţností k rozvoji 
pracovníků 
organizace 

1. Tvorba strategie rovných příleţitostí 
(pohlaví, funkce, věk, flexibilní pracovní 
doba pro zaměstnance, přístup k ZTP 
občanům – bezbariérový úřad a web, 
vytipování míst vhodných pro ZTP, 
zapojení zaměstnanců na MD, RP, 
v dlouhodobé nemoci, vytvoření 
podmínek pro stáţe cizinců, růstu, 
vzdělávání, funkce) 

Úmluva o rovných 
příleţitostech, Politika 
rovných příleţitostí 
(popř. v rámci deklarace 
– péče o zaměstnance) 

4. Schopnosti, které 
manaţeři potřebují 
pro efektivní vedení, 
řízení a rozvoj 
pracovníků jsou 
jasně definované a 
všeobecně chápané 

1. Kompetenční model zapracovaný do 
PPM a nových PV 

Nové funkční náplně 

5. Manaţeři 
efektivně vedou, řídí 
a rozvíjejí 
pracovníky 

1. Manaţerské vzdělávání - témata Plán VA na rok 2008 

2. Manaţerské vzdělávání - realizace Realizace – r. 2008 

3. Poskytování zpětné vazby (v rámci 
porad, přidělování měsíčních odměn, 
hodnocení zaměstnanců) 

 

4. Hodnocení (dosahování cílů a 
poskytování zpětné vazby) 

Koučing hodnotitelů 

6. Přínos pracovníků 
pro společnost je 
uznáván a oceňován 

1. Stanovení nástrojů motivace 
k oceňování a podněcování výkonu 
zaměstnanců (odměňování, zapojování, 
pracovní prostředky, pochvaly, 
vzdělávání, ….) 

Benefity, příručka 
k dalšímu vzdělávání a 
růstu 

7. Pracovníci jsou 
podporováni v tom, 
aby převzali 
spoluúčast tak, ţe 

1. Zapojování zaměstnanců do 
rozhodovacího procesu 

Sám sobě manaţerem - 
trend 

2. Stanovení zodpovědnosti zaměstnanců 
v PPM (z kompetenčního modelu) 

Nové funkční náplně 



 

se zapojí do 
rozhodovacího 
procesu 

8. Pracovníci se 
efektivně vzdělávají 
a rozvíjejí 

1. Absolvování DC Realizace DC 

2. Stanovení osobních vzdělávacích cílů 
(BSC) 

Vzdělávací cíle 

3. Realizace vzdělávání Plán vzdělávání 

4. Hodnocení vzdělávání  KS program – on-line 

5. Hodnocení efektu vzdělávání při 
hodnocení zaměstnanců  

Koučing hodnotitelů 

9. Investice do 
pracovníků zlepšuje 
výkon organizace 

1. Stanovení ukazatelů fluktuace, vč. 
personálních indikátorů – vč. VS 

Indikátory 

2. Propagace a realizace V rámci měsíčních 
porad 

10. Neustále se 
zlepšují způsoby, 
jakými jsou 
pracovníci řízeni a 
rozvíjeni 

1. Hodnocení uplatňování stávajících 
metod (BSC, IIP, systém vzdělávání – 
odměňování,…) 

Návrh změn 

2. Jejich aktualizace Úpravy 

3. Malý „Kaizen“ 
Zhodnocení způsobu 
řízení lidských zdrojů 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: interní materiály Regionální rady regionu soudrţnosti Moravskoslezsko 



 

Příloha č. 10 
 

 

 Etický kodex  

 

Regionálního operačního programu regionu soudržnosti 

Moravskoslezsko  

 

Úvodní ustanovení  

(1) Tento kodex je závazný pro všechny osoby podílející se na implementaci Regionálního 

operačního programu regionu soudrţnosti Moravskoslezsko (dále jen „ROP“ ), a to:  

a) členy Výboru Regionální rady regionu soudrţnosti Moravskoslezsko;  

b) zaměstnance Úřadu Regionální rady regionu soudrţnosti Moravskoslezsko;  

c) členy Monitorovacího výboru, písemně pověřené zástupce členů výboru,  

příp. přizvané hosty;  

d) externí spolupracovníky zabývající se ROP (experty, členy hodnotících komisí, 

apod.);  

(dále jen „člen“).  

 

(2) Člen povaţuje činnost při implementaci ROP za veřejnou sluţbu, za niţ nese 

odpovědnost, a proto nad rámec právních předpisů České republiky dobrovolně přijímá 

následující zásady:  

Článek 1  

Obecné zásady  

(1) Člen pracuje ve shodě s Ústavou, zákony a dalšími právními předpisy České republiky  

a zároveň činí vše nezbytné pro to, aby jednal v souladu s ustanoveními tohoto Kodexu.  

(2) Při plnění svých povinností slouţí člen vţdy veřejnému prospěchu a zdrţí se jednání, 

které by ohrozilo důvěryhodnost procesu implementace a fungování ROP.  

(3) Člen činí rozhodnutí a řeší záleţitosti objektivně. Nejedná svévolně k újmě či prospěchu 

jakékoli fyzické či právnické osoby nebo skupiny osob.  

 

 



 

Článek 2 

Poskytování informací 

(1) Člen poskytuje všechny relevantní informace související s jeho činností bez zbytečného 

prodlení, a to v souladu se svým mandátem či pracovním zařazením.  

(2) Člen neuvádí vědomě v omyl veřejnost, ani ostatní členy.  

 

Článek 3  

Střet zájmů  

(1) Člen se zdrţí takového jednání, které by vedlo ke střetu veřejného zájmu s jeho 

soukromým zájmem. Soukromým zájmem je míněna jakákoliv výhoda pro něj, pro členy 

jeho rodiny, jeho blízké nebo příbuzné a nebo jiné fyzické a právnické osoby, s nimiţ má 

nebo měl pracovní, obchodní, nebo politické styky.  

(2) Člen nevyuţívá své postavení ani informace související s jeho činností v rámci 

implementace a fungování ROP pro svůj soukromý zájem.  

(3) V případě střetu zájmů, člen o této skutečnosti pravdivě a úplně informuje svého 

nadřízeného nebo předsedajícího kolektivního orgánu, jehoţ je členem, a to před 

projednáváním věci, která zakládá střet zájmů. Nadřízený nebo kolektivní orgán 

rozhodne, zda existuje důvod pro vyloučení člena z projednávání a rozhodování v dané 

záleţitosti.  

(4) Střet zájmů nastává, pokud:  

a) člen je předkladatelem či zpracovatelem projektu;  

b) člen se na zpracování projektu podílel;  

c) člena pojí s předkladatelem či zpracovatelem blízký vztah rodinný, citový, 

ekonomický či politický;  

d) člen má jiný soukromý zájem na projektu.  

 

Článek 4  

Dary a výhody  

(1) Člen nevyţaduje ani nepřijímá dary, úsluhy, ani ţádná jiná zvýhodnění, která by mohla 

ovlivnit rozhodování či narušit nestranný přístup. Člen se přímo ani nepřímo nezapojí  

do ţádné činnosti, která by mohla být vykládána jako poţadování či přijímání úplatků  

či výhod za účelem vlastního prospěchu či obohacení.  



 

(2) Člen 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.  

(3) Člen nenabízí ani neposkytuje ţádnou výhodu jakýmkoli způsobem spojenou s jeho 

činností.  

(4) Při výkonu své činnosti člen neučiní anebo nenavrhne činit úkony, které by ho zvýhodnily 

v budoucím osobním nebo profesním ţivotě.  

 

Článek 5 

Oznámení nepřípustné činnosti 

(1) V případě, ţe člen zjistí újmu způsobenou nedbalým, podvodným či korupčním jednáním 

jiného člena, bezprostředně oznámí tuto skutečnost nadřízenému nebo předsedovi 

kolektivního orgánu, jehoţ je členem.  

(2) Případné podezření z porušení ustanovení Kodexu prověří Řídící orgán ROP na podnět 

člena nebo občana. Výsledné zjištění projedná kolektivní orgán nebo nadřízený člena  

a rozhodne o dalším postupu.  

(3) Člen si je vědom, ţe Řídící orgán ROP a kontrolní mechanismy ROP mohou v případě 

závaţného porušení Kodexu zpochybnit celý průběh implementace ROP, coţ můţe mít 

za následek neudělení či pozastavení dotace.  

 

Článek 6  

Účinnost  

(1) Etický kodex nabývá účinnosti dnem jeho schválení Výborem Regionální rady.  

(2) Člen je povinen seznámit se s obsahem etického kodexu a svým podpisem se zavazuje  

k jeho dodrţování.  

 

 

 

 

 

 

Zdroj: interní materiály Regionální rady regionu soudrţnosti Moravskoslezsko 



 

Příloha č. 11 

 

 

 

 ETICKÝ KODEX:  

MŮJ A NÁŠ ZÁKLAD PRO PRÁCI A 

SPOLUPRÁCI  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Etika je slovo, slušnost je čin.  
M. Fischel  



 

 

1. Úvod  

 

Etický kodex zaměstnanců stanoví pravidla, která vycházejí ze sdílených hodnot a kultury 

organizace. Jejich uplatňováním chceme přispět k rozvoji důvěry klientů a partnerů  

při realizaci našeho poslání a vize.  

 
2. Poslání úřadu  
 

NAŠÍ PROFESIONÁLNÍ SLUŢBOU PŘISPÍVÁME K EVROPSKÉ SOUDRŢNOSTI  

A DYNAMICKÉMU ROZVOJI REGIONU MORAVSKOSLEZSKO. 

 
3. Hodnoty úřadu  
 
HRAJEME FÉR A V TÝMU  

- Ctíme principy fair-play.  

- Poctivě děláme svou práci.  

- Věříme v sílu týmu a jeho schopnost dosáhnout synergických výsledků. Zároveň 

věříme v individualitu jedinců, respektujeme a váţíme si odlišností a navzájem  

od sebe ţádáme individuální výkonnost.  

 
VSTŘÍCNĚ A OCHOTNĚ  

- Přistupujeme ke klientům způsobem: „Vítejte. Jak Vám můţeme pomoci?“  

A skutečně jsme jim nápomocni.  

- Kdyby nebylo klientů, neexistovala by ani naše organizace.  

 
JEDNODUŠE  

- Nic zbytečně nekomplikujeme.  

 
MODERNĚ S DOBOU  

- Hledáme a nalézáme moderní a efektivní cesty řešení, které ulehčují práci nejen 

nám, ale přede-vším našim zákazníkům a partnerům.  

 
SPOLEČNĚ S VÁMI  

- Chápeme svou roli tak, ţe jsme součástí celku. Aktivně nabízíme partnerství  

jako preferovanou formu spolupráce a aktivně se partnerství účastníme.  

 

4. Etický kodex v reálném životě zaměstnance  

 
Jaké chování tedy etické je a jaké není? Rozeznat nám to pomohou následující otázky:  

- „Zatajil/a bych toto jednání/čin před svou rodinou, svým nadřízeným nebo médii?“  



 

- „Snaţím se přesvědčit sám sebe, ţe konám správně?“  

- „Poškodí mé rozhodnutí úřad?“  

- „Budu jediný/á, kdo tím něco získá?“  

 
Pokud na kteroukoliv otázku odpovíte „ANO“, čin, který se chystáte vykonat, pravděpodobně 

poruší tento etický kodex. Vyhněte se tomu! Nebo poţádejte o radu svého nadřízeného.  

 
 
5. Oblasti výskytu neetického chování  

 
Stanovili jsme si oblasti, které povaţujeme z hlediska moţného výskytu neetického chování 

za rizikovější. V rámci usnadnění pochopení jednotlivých etických zásad uvádíme příklad 

problematické situace s moţností jejího řešení a popis standardního přístupu při realizaci 

definovaných etických zásad.  

 
OBLAST A) Informační otevřenost  
 
Standardní přístup  

Zaměstnanec poskytuje pokud moţno co nejúplnější informace v souladu s právními 

předpisy a volí nejvhodnější způsob uveřejňování informací. Při poskytování informací 

dodrţuje nediskriminační, transparentní a rovný přístup vůči všem. Zachovává mlčenlivost  

o pracovních záleţitostech, o osobních údajích jiných osob nebo o utajovaných 

skutečnostech v rozsahu stanoveném zvláštními právními předpisy, pokud není této 

povinnosti zproštěn.  

 

Modelová situace  

Před schválením projektu k financování mne ţadatel o dotaci poţádal o sdělení, jak dopadlo 

hodno-cení jeho projektu.  

 

Popis žádoucí reakce  

Sdělím ţadateli, ţe tuto informaci mu mohu podat po schválení projektu k financování, resp. 

se ji můţe dozvědět po schválení na našich webových stránkách.  

 
 
OBLAST B) Střet zájmů  

 

Standardní přístup  

Zaměstnanec se zdrţí takového jednání, které by mohlo vést ke střetu zájmu Regionální 

rady s jeho soukromým zájmem. Soukromým zájmem je míněna jakákoliv výhoda pro něj, 

pro členy jeho rodiny, jeho blízké nebo příbuzné a nebo jiné fyzické a právnické osoby,  



 

s nimiţ má nebo měl osobní, pracovní, obchodní, nebo politické styky. Při rozhodování  

o poţadavcích nesmí zaměstnanec preferovat osobní či skupinové zájmy, ani být ovlivněn 

pozitivními či negativními vztahy ke konkrétním osobám.  

 

Zaměstnanec se neúčastní ţádné činnosti, která se neslučuje s řádným výkonem jeho 

pracovních po-vinností nebo tento výkon omezuje.  

 

Za střet zájmů se povaţuje především situace, kdy:  

- zaměstnanec je předkladatelem či zpracovatelem projektu;  

- zaměstnanec se na zpracování projektu podílel;  

- zaměstnance pojí s předkladatelem či zpracovatelem blízký vztah rodinný, citový, 

ekonomický či politický;  

- zaměstnanec má jiný soukromý zájem na projektu.  

 

V případě střetu zájmů, resp. vyvíjení nátlaku na zaměstnance, zaměstnanec o této 

skutečnosti prav-divě a úplně informuje svého nadřízeného, a to před projednáváním věci, 

která zakládá střet zájmů. Nadřízený rozhodne, zda existuje důvod pro vyloučení 

zaměstnance z projednávání a rozhodování v dané záleţitosti.  

 

Modelová situace  

Mám provést kontrolu ţádosti o platbu u projektu, jehoţ příjemcem je škola, kterou vede můj 

příbuzný.  

 

Popis žádoucí reakce  

O situaci informuji svého nadřízeného před započetím kontroly a poţádám jej o přeřazení  

na jinou kontrolní akci.  

 
 
OBLAST C) Dary a výhody  

 

Standardní přístup  

Zaměstnanec za výkon své práce nepřijímá ţádné pozornosti nebo výhody, které by mohly 

případně ovlivnit jeho rozhodování nebo narušit nestranný přístup k pracovním úkolům.  

Zaměstnanec nepřijímá od osob, které mají s Regionální radou klientský/zákaznický vztah 

nebo které o tento vztah s Regionální radou usilují, ani od jejich konkurentů, ţádné výhody, 

platby nebo sluţby pro sebe nebo své příbuzné. Zaměstnanec se přímo, ani nepřímo 



 

nezapojí do ţádné činnosti, která by mohla být vykládána jako poţadování či přijímání 

úplatků či výhod za účelem vlastního prospěchu.  

 

V případě, ţe zaměstnanec příjme dar, který neovlivňuje jeho rozhodování nebo nestranný 

přístup při plnění pracovních úkolů (např. po ukončení dodavatelsko-odběratelského vztahu), 

projedná s nadřízeným případné rozdělení nebo předání daru na sekretariát.  

 

Informace získané při výkonu své práce zaměstnanec nevyuţívá k získání osobního 

prospěchu. Ne-zneuţívá svého postavení k ovlivnění ţádné osoby pro svůj osobní zájem. 

Zaměstnanec je povinen vyhnout se konfliktu zájmů a v případě jeho vzniku neprodleně 

uvědomit svého nadřízeného.  

 

Přijetí reklamních a propagačních materiálů ve smyslu zákona o daních z příjmu, jakoţ i darů 

od orgánů a organizací veřejné správy není povaţováno za porušení tohoto etického 

kodexu.  

 

Zaměstnanec si pro svou vlastní potřebu nepřivlastňuje ţádné finanční prostředky, zdroje 

nebo majetek Regionální rady či veřejnosti a vědomě nepřispívá k tomu, aby tak činil někdo 

jiný.  

 

Modelová situace A)  

Dodavatel sluţeb Regionální rady doručil vstupenky či permanentky na kulturní/sportovní/ 

společenské akce.  

 

Popis žádoucí reakce  

Po projednání s nadřízeným se vstupenky předají na sekretariát. Asistentka nabídne 

vstupenky zaměstnancům (např. e-mailem nebo přes intranet).  

 

Modelová situace B)  

Příjemce dotace nabídne zaměstnanci, který kontroluje průběh realizace projektu, úhradu 

oběda, nákup nebo sluţbu za zvýhodněnou cenu.  

 

Popis žádoucí reakce  

Zaměstnanec odmítne přijetí výhod.  

 
 
 
 



 

OBLAST D) Neovlivnitelnost  

 

Standardní přístup  

Zaměstnanec činí rozhodnutí a řeší záleţitosti na základě jejich skutkové podstaty, 

objektivně a transparentně a v procesu rozhodování věnuje pozornost odborným 

stanoviskům, výkladům a metodice. Při rozhodování o poţadavcích nesmí zaměstnanec 

preferovat osobní či skupinové zájmy, ani být ovlivněn pozitivními či negativními vztahy  

ke konkrétním osobám. Veškerá jednání musí být ze strany zaměstnance vedena slušně  

a nestranně. V případě, ţe se zaměstnanec dostane do situace, kdy je na něj vyvíjen nátlak, 

uvědomí o situaci okamţitě svého nadřízeného. Tlak ze strany nadřízeného oznamuje 

zaměstnanec vyššímu stupni řízení.  

 

Modelová situace  

Zaměstnanec je vystaven hrozbám/tlaku/prosbám, aby ve prospěch některého z klientů 

obešel nebo porušil vnitřní předpisy.  

 

Popis žádoucí reakce  

Zaměstnanec jednání vţdy odmítne a informuje nadřízeného. V případě, ţe je k porušení 

nucen pokynem nadřízeného, o situaci informuje vyšší stupeň řízení.  

 

OBLAST E) Vztahy na pracovišti  

 

Standardní přístup  

Kaţdý zaměstnanec usiluje o vytváření atmosféry spolupráce a důvěry na pracovišti  

i v pracovních týmech. Případné spory na pracovišti řeší věcně, kultivovaně a otevřeně  

s přímým nadřízeným a jeho rozhodnutí respektuje.  

 

Manaţeři (vedoucí pracovníci) jsou příkladem při plnění pracovních povinností 

zaměstnancům. Uplatňují vůči zaměstnancům rovný přístup. Kladou důraz na hodnocení 

zaměstnance dle odvedené práce a umoţňují zaměstnancům další vzdělávání v zájmu 

efektivní práce. Dbají na pracovní vyuţití všech podřízených pracovníků a na jejich 

plnoprávné začlenění do kolektivu a nestrpí na pracovišti snahu o “znerovnoprávnění“ 

kteréhokoliv podřízeného pracovníka.  

 

Modelová situace  

Zaměstnanci se při projednávání pracovních záleţitostí dostanou do sporu, na jehoţ řešení 

se nedokáţou dohodnout.  



 

 

Popis žádoucí reakce  

Zaměstnanci poţádají vedoucího pracovníka, aby rozhodl o řešení této záleţitosti. 

Rozhodnutí vedoucího respektují.  

 
 
OBLAST F) Odpovědnost za dobré jméno úřadu  

 

Standardní přístup  

Zaměstnanec se v maximální míře snaţí zabránit jakékoliv činnosti či jednání, které  

by poškozovaly dobré jméno úřadu. Tato zásada se vztahuje i na záleţitosti, které se přímo 

netýkají výkonu pracovní činnosti zaměstnance.  

 

Zaměstnanec se vyhýbá i v osobním ţivotě takovému chování a jednání, které by mohlo 

sníţit důvěru v nestrannost a spravedlnost úřadu nebo které by mohlo zavdat příčinu  

k různým formám nátlaku na zaměstnance ze strany jiných osob.  

 

Modelová situace  

Zaměstnanec se nevhodně chová na akci, kde společně s kolegou reprezentují Regionální 

radu.  

 

Popis žádoucí reakce  

Kolega poţádá zaměstnance, který poškozuje dobré jméno úřadu, o jeho odchod z akce  

a řídí reprezentaci úřadu dále sám.  

 

 

6. Rady a informace  

 
- Etický kodex je součástí vnitřních předpisů úřadu a je pro zaměstnance Regionální rady 

závazný.  

- Organizace bude dodrţování tohoto kodexu sledovat v rámci interních auditů. V případě 

podezření na jeho porušování bude provedeno mimořádné šetření za účelem objasnění 

věci.  

- V případě, ţe má zaměstnanec podezření na porušení etického kodexu jednáním jiného 

zaměstnance, bezprostředně oznámí tuto skutečnost nadřízenému nebo řediteli úřadu.  

- Podezření z porušení ustanovení Etického kodexu na základě podnětu zaměstnance 

nebo občana prověří skupina sestavená a pověřená ředitelem. Výsledné zjištění 

projedná vedoucí skupiny s ředitelem.  



 

- Závaţnost prokazatelného neplnění či porušení zásad tohoto etického kodexu 

zaměstnancem posuzuje ředitel a řeší ji v souladu s platnými právními normami  

a vnitřními předpisy. Porušení kodexu můţe mít i následky v podobě personálního 

opatření.  

- Zaměstnanec si je vědom, ţe závaţné porušení Etického kodexu můţe zpochybnit 

kontrolní mechanismy řídícího orgánu ROP i celý průběh implementace ROP, coţ můţe 

mít za následek například neudělení či pozastavení dotace.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: interní materiály Regionální rady regionu soudrţnosti Moravskoslezsko 

 


