
MĚSTSKÝ ÚŘAD ÚSTÍ NAD ORLICÍ 

odesláno elektronicky 

V Pardubicích, dne 2.4.2017 

Žadatel: 

Věc: Žádost O poskytnutí informace ve smyslu Zákona Č. 106/1999 Sb., O 
svobodném přístupu k informacím, ve Znění pozdějších předpisů 

Vážení, 

tímto Vás ve smyslu Zákona Č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu kinformacím, žádám O 
poskytnutí následujících informací týkajících se Etického kodexu úředníků a zaměstnanců 
veřejné správy (dále jen „etický kocle×“): 

1. l\/lá Vaše město přijatý vlastní etický kodex? 

2. Pokud ano, kdy byl tento etický kodex přijat? Je etický kodex průběžně aktualizován? 

3. Na koho se etický kodex vztahuje? 

4. Obsahuje etický kodex speciální úpravu Oproti etickému kodexu, který schválila Vláda 
ČR v roce 2012? 

5. Jakým způsobem a jak Často jsou úředníci a Zaměstnanci setickým kodexem 
seznamování? 

6. Jsou úředníci a Zaměstnanci Z pravidel obsažených V etickěm kodexu přezkušováni? 

7. Jakým způsobem může být úředník či Zaměstnanec porušující etický kodex potrestán? 

8. UŽ jste se setkali s porušením etického kodexu? 

9. Jak Často si stěžuje veřejnost na chování Vašich úředníků či zaměstnanců? Jakým 
způsobem jsou podněty ze strany veřejnosti řešeny? 

Za poskytnutí informace Vám předem děkuji. 

S pozdravem
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Mesto Ustı nad Orlıcı 
Odbor právní a obecního živnostenského úřadu 

Vaše ČJ.: NBŠE Č,j.: l\/IUUO/10974/Z017/OPŽ/HDV Vyřizuje: Zdeňka Nováková 
Ze dne: Číslo spısu: 1709/2017 Tel: 465 514 323 

Poč. listů: Z Evmailı novakova@muuo.cZ 
PCČ. příloh? 0 Dìľumi 04.04.2017 
Poč lis. př.: O Místo: Ústí nad Orlicí 

0dpověd'na žádost O informaci Ze dne 3.4.2017 

Na základě žádosti, Ze dne 3. 4. 2017, O poskytnutí informací ve smyslu Zákona Č. 106/1999 Sb., 
osvobodném přístupu kinformacím, ve Znění pozdějších předpisů, Vám sdělujeme následující 
informace týkající se Etického kodexu úředníků a zaměstnanců veřejné správy. 

1. Má Vaše město přijatá V/astníetícký kodex? 
Odpověď: Ano - Pokyn tajemnice městského úřadu Č. 4/PK/2015, kterým se vydává Etický 
kodex zaměstnance města Ústí nad Orlicí zařazeného do Městského úřadu Ústí nad Orlicí 
(dále jen „etický kodex“). 

2. Kdy byl tento etický kodex př/jat?Je etický kodex průběžně aktualizován? 
Odpověď: Etický kodex byl schválen 31. 7. 2015 a nabyl účinnosti dnem 1. 8. 2015. Etický 
kodex je průběžně aktualizován. Současně platný etický kodex nahrazuje Kodex úředníka 
Městského úřadu Ústí nad Orlicí ze dne 14.10.2011. 

3. Na koho se etický kodex vztahuje? 
Odpověď: Etický kodex se vztahuje na zaměstnance města Ústí nad Orlicí zařazené do 
Městského úřadu Ústí nad Orlicí. 

4. Obsahuje etický kodex speciální úpravu oproti etickému kodexu, který schválila Vláda ČR 
V roce 2012? 
Odpověď: Ne. 

5. Jakým způsobem ajak často jsou úředrıící a Zaměstnanci s etickým kodexem seznamování? 
Odpověď: Zaměstnanci byli s etickým kodexem seznámeni prostřednictvím vedoucích 
zaměstnanců bezprostředně po jeho vydaní. Seznámení S etickým kodexem potvrdili svým 
podpisem. Etický kodex je vyvěšen na vnitřní síti (intranetu) městského úřadu, ke kterému 
majívšichni Zaměstnanci nepřetržitý přístup. 

Dignflinè ønaflnxøl Svn Kfliønxuøvø 
Eva Ka|0u5k0\/á zuivows iêzsu-zs 
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6. Jsou úředníci a Zaměstnanci Z pravidel obsažených v etıˇckem kodexu přezkušavání? 
Odpověď: Ne. 

7. Jakým způsobem může být úředník Či Zaměstnanec porušující etický kodex potrestán? 
Odpověď: Způsobem uvedeným včl. XI. etickěho kodexu. „Zásadní porušování bude 
posuzováno jako porušení povinností zaměstnance ve smyslu Zákona Č. 262/2006 Sb., 
Zákoník práce, ve Znění pozdějších předpisů, a to se všemi Z toho vyplývajícími důsledky." 

8. Užjste se setkali S porušením etické/10 kodexu? 
Odpověď: Ne. 

9. Jak Často si stěžuje veřejnost na chování Vašich úředníků či zaměstnanců? Jakým způsobem 
jsou podněty Ze strany veřejnosti řešeny? 
Odpověď: Za období leden 2014 až prosinec 2016 veřejnost podala tři stížnosti na chování 
úředníků Městského úřadu Ústí nad Orlicí. Po prošetření stížností bylo Shledáno, že se 
V žádném Z případů nejednalo O porušení etického kodexu. Svýsledkem šetření byli 
Stěžovatelé písemně seznámeni. 

JUDr. Eva Kalousková 
tajemnice MěÚ 
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