Prohlášení člena odborné poroty o nestrannosti a mlčenlivosti

Jméno a příjmení člena odborné poroty :
Adresa :
Datum narození :
Já, níže podepsaný/á, tímto prohlašuji, že souhlasím se svou účastí jako člena odborné poroty pro hodnocení
podnikatelských záměrů (dále jen „hodnotitele“) ve veřejné soutěži Podnikavá hlava - soutěž o nejlepší podnikatelský
záměr (dále jen „soutěž“), vyhlášené Univerzitou Palackého v Olomouci.
Dále prohlašuji, že :
- jsem nebyl/a předkladatelem či zpracovatelem kteréhokoliv soutěžního podnikatelského záměru přihlášeného
do soutěže;
- jsem se nepodílel/a na zpracování kteréhokoliv soutěžního podnikatelského záměru přihlášeného do soutěže;
- s předkladatelem či zpracovatelem kteréhokoliv soutěžního podnikatelského záměru přihlášeného do soutěže
mě nepojí blízký vztah rodinný, citový či ekonomický a pokud by během hodnocení vyšlo najevo, že takový
vztah existuje nebo vznikl, ihned se na hodnocení a schvalování přestanu podílet a ani nebudu zasahovat do
jednání týkajících hodnocení soutěžních podnikatelských záměrů či je jakýmkoliv způsobem ovlivňovat;
- jsem nezávislý/á na všech stranách, které mohou mít z výsledku hodnocení prospěch;
- podle mého nejlepšího vědomí a svědomí neexistují žádné skutečnosti ani okolnosti, minulé nebo přítomné,
nebo které by se mohly objevit v dohledné budoucnosti, jež by mohly zpochybnit moji nezávislost v očích
kterékoli strany;
- si neponechám žádné písemné materiály nebo jejich kopie, ke kterým jsem měl/a přístup;
- jsem si vědom/a povinnosti k náhradě škody soutěžícím nebo vyhlašovateli, kterou způsobím svým
zaviněným jednáním, zejména porušením povinnosti mlčenlivosti a nestrannosti.

Kromě výše zmíněného se zavazuji, že budu nakládat s veškerými informacemi, které mi budou poskytnuty, se
kterými se seznámím či které vyhotovím v průběhu nebo jako výsledek hodnocení, jako s důvěrnými a že:
- je budu využívat pouze pro účely posouzení a práci v rámci soutěže;
- nebo které jsem vyhotovil při jednání hodnotící komise
- je budu považovat za soukromé a důvěrné a odpovídajícím způsobem je zabezpečím;
- budu informovat vyhlašovatele o tom, že došlo nebo mohlo dojít k prozrazení informací neoprávněné osobě, a
to neprodleně poté, co se o této skutečnosti dozvím, a přijmu všechna opatření nezbytná k zabránění vzniku a
k omezení rozsahu škody;
- je sdělím jedině vyhlašovateli a jiným hodnotitelům, kteří podepsali stejné prohlášení. Naproti tomu třetí
osobě je sdělím pouze za podmínky, že je takové sdělení jednoznačně vyžadováno zákonem nebo jiným
obecně závazným právním předpisem nebo soudním nebo správním rozhodnutím na základě obecně
závazného právního předpisu.
Beru na vědomí, že pro účely tohoto prohlášení pojem „informace“ zahrnuje veškeré skutečnosti týkající se
soutěžících, zejména jejich jednotlivých podnikatelských záměrů prezentovaných v rámci soutěže, které mi
jakohodnotiteli budou poskytnuty v souvislosti se soutěží písemně, ústně, elektronicky či v jakékoliv jiné formě, a to
ať přímo nebo nepřímo soutěžícími nebo právními, finančními či jinými poradci, členy jejich orgánů, vedoucími
zaměstnanci, zaměstnanci a zástupci soutěžících.
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Pro vyloučení pochybností prohlašuji, že pojem „informace“ zahrnuje zejména, avšak nikoliv výlučně, následující
informace a dokumenty:
a) jakékoli dokumenty a informace poskytnuté soutěžícím v souvislosti s realizací vlastního podnikatelského záměru
soutěžícího.
b) kopie veškeré dokumentace související s realizací vlastního podnikatelského záměru soutěžícího.
c) analýzy, kompilace, přehledy a jiné dokumenty vypracované soutěžícím v rámci soutěže nebo i následně při
pokračování realizace vlastního podnikatelského záměru, které obsahují nebo jinak zohledňují informace uvedené
výše pod písmeny a) a b), nebo jsou vypracovány na jejich základě; a
d) informace a dokumenty z jednání mezi hodnotiteli v souvislosti se soutěží nebo podnikatelskými záměry v rámci
soutěže.
S ohledem na výše uvedené prohlašuji, že pojem „informace“ nezahrnuje:
a) informace či dokumenty, které jsou nebo se stanou veřejně dostupnými jinak než v důsledku porušení důvěrnosti
informací podle tohoto prohlášení ;
b) informace či dokumenty, které jsem já nebo jiný hodnotitel měl/a prokazatelně k dispozici přede dnem, kdy činím
toto prohlášení, nebo informace, které jsem následně získal/a od třetí osoby, pokud tato třetí osoba sdělením takových
informací neporušila jakýkoliv závazek mlčenlivosti.

V Olomouci dne ……………………

Podpis: …………………………………………………………….
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