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MĚstská ČÁST PRAHA-DOLNÍ CHABRY
IČ:00231274

Úřad městské části
Hrušovanské nám. 253/5, 184 00 Praha 8-Dolní Chabry

tel./fax:283851272, 283851277

Žadatel: Pavel KrOmer

160 00 PRAHA - 6

Vaše čj.l ze dne

Naše čj.
MCPCH 02360/2018

Vyřizuje:
Kukurová

Dne:
13.12.2018

Poskytnutí informací podle zákona 106/1999 Sb.

V souladu se zákonem 106/1999 Sb. poskytujeme na
04.12.2018 následující informace:

žádost č.j. MCPCH 02360/2018 ze dne

l.

Má váš úřad etický kodex zaměstnance?
Ano
2. Pokud ano, odjakého roku platí současný.
Od r. 2013
3. Je váš etický kodex zaměstnance veřejně přístupný?
není
4. Byl vypracován podle vzoru př¢praveného Ministerstvem vnitra ČR a schváleného Vládou
ČR, jiného či vlastního návrhu?
Předmětný dokument vychází ze vzorové metodiky MV ČR, zákona č. 312/2000 Sb.,
zákona o úřednících ŮSC (hlava III, § 16, základní povinnosti úředníka) a pracovního
řádu zaměstnanců ÚMČ Praha-Dolní Chabry)
5. Je váš etický kodex zaměstnance informačního charakteru pro chování úředníka nebo je
užíván i při řešenípotenciálních či nastalých problémů a kolikrát byl od doby platnosti
takto použit? (Je možno odpovědět řádově.)
Základní zásady a hodnotová kritéria jsou uplatňována v běžné praxi soustavně. Zákonnost,
kvalita, efektivnost práce, etika, dodržováni nestrannosti a rovného přístupu má vliv na
hodnocení zaměstnance a jeho profesní růst. Pro zachování dobrého jména ÚMČ k základním
zásadám náleží informační otevřenost, neovlivnitelnost, neúplatnost a poctivost. Etický kodex je
živý dokument užívaný v každodenním provozu.
6. Jaké problematiky se jýká nejčastější řešení problémů dle etického kodexu zaměstnance?
Nejčastěji řešenou problematikou je problematika podnětného pracovního prostředí, která
je řešena na poradách se zaměstnanci, případně zachování rovného přístupu. Z pohledu

7.
8.
9.
10.
11.
12.

vztahu úřadu k veřejnosti je tato otázka řešena zcela výjimečně. Zaměstnavatel již při
samotném výběrovém řízení na konkrétní pozici hodnotní uchazeče také z tohoto
hlediska, bez ohledu na to, zda se jedná o pozici úřední či neúřední.
Má vaše městská část etický kodex zastupitele?
Nemá. Vzhledem k odpovědi na otázku č. 7 jsou otázky č. 8 až 12 neaktuální.
Pokud ano, odjakého roku platí současný?
Je váš etický kodex zastupitele veřejně přístupný?
Byl vypracován podle vzoru hl. m. Prahy, jiného či vlastního návrhu?
Je váš eticiý kodex zastupitele informačního charakteru pro chovánízastupitele nebo je
užíván i při řešení potenciálních či nastalých problémů a kolikrát byl od doby platnosti
takto použit? (Je možno odpovědět řádově.)
Jaké problemati/ý se ýká nejčastější řešení problémů dle etického kodexu zastupitele?

Údaje byly žadateli poskytnuty na požadovanou mailovou adresu:
Informace se nachází na stránkách www.dchabry.cz na odkazu
http://www.dchabry.cz/zadosti-o-informace
pod č.j. MCPCH 02360/2018

S pozdravem

Bronislava Kukurová
tajemnice ÚMČ
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