Úřad městské části Praha 10
Kancelář tajemníka

Váš dopis zn.:
Naše značka:
Vyřizuje linka:
V Praze dne:

P10-135749/2018
17.12.2018

Poskytnutí informace na žádost podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
Městská část Praha 10, Úřad městské části Praha 10, Kancelář tajemníka, obdržela dne 3. 12. 2018
Vaši žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen ,,InfZ“), o poskytnutí informací ve znění:
„Vážení,
na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, žádám o
následující informace:
Má váš úřad etický kodex zaměstnance?
Pokud ano, od jakého roku platí současný.
Je váš etický kodex zaměstnance veřejně přístupný?
Byl vypracován podle vzoru připraveného Ministerstvem vnitra ČR a schváleného Vládou ČR, jiného či
vlastního návrhu?
Je váš etický kodex zaměstnance informačního charakteru pro chování úředníka nebo je užíván i při
řešení potenciálních či nastalých problémů a kolikrát byl od doby platnosti takto použit? (Je možno
odpovědět řádově.)
Jaké problematiky se týká nejčastější řešení problémů dle etického kodexu zaměstnance?

Má vaše městská část etický kodex zastupitele?
Pokud ano, od jakého roku platí současný?
Je váš etický kodex zastupitele veřejně přístupný?
Byl vypracován podle vzoru Hl. m. Prahy, jiného či vlastního návrhu?
Je váš etický kodex zastupitele informačního charakteru pro chování zastupitele nebo je užíván i při
řešení potenciálních či nastalých problémů a kolikrát byl od doby platnosti takto použit? (Je možno
odpovědět řádově.)
Jaké problematiky se týká nejčastější řešení problémů dle etického kodexu zastupitele?
Prosím o zaslání odpovědi na email:
Předem děkuji.“
V souladu s ustanovením § 14 InfZ Vám tímto požadované informace, týkající se etických kodexů
zaměstnance a zastupitele poskytujeme v následující formě: elektronicky ve formě textu tohoto
přípisu.
1.
Má váš úřad etický kodex zaměstnance?
Ano, Úřad městské části Praha 10 má Etický kodex zaměstnanců městské části Praha 10 zařazených
do Úřadu městské části Praha 10.
2.
Pokud ano, od jakého roku platí současný.
Platí od 13. listopadu 2000 s menšími, v průběhu času, zrealizovanými úpravami.
3.

Byl vypracován podle vzoru připraveného Ministerstvem vnitra ČR a schváleného Vládou ČR,
jiného či vlastního návrhu?
MV přijalo Kodex etiky zaměstnanců ve veřejné správě, který byl schválen Usnesením vlády č. 270 z
roku 2001, jak tedy vyplývá i z data vydání etického kodexu aplikovaného v podmínkách MČ Praha 10,
byl tento vypracován podle vlastního návrhu, přičemž jeho textace byla následně upravována, a to již
byl brán v potaz vzorový etický kodex.
4.

Je váš etický kodex zaměstnance informačního charakteru pro chování úředníka nebo je užíván i
při řešení potenciálních či nastalých problémů a kolikrát byl od doby platnosti takto použit? (Je
možno odpovědět řádově.)
Etický kodex je používán i při řešení potenciálních či nastalých problémů a byl takto použit 3x.
5.
Jaké problematiky se týká nejčastější řešení problémů dle etického kodexu zaměstnance?
Jde zejména o aplikaci Zásady odpovědnosti za dobré jméno MČ Praha 10 a jejích orgánů.
6.
Má vaše městská část etický kodex zastupitele?
Ne, tento etický kodex MČ Praha 10 nemá.

7.
8.
9.
10.

Pokud ano, od jakého roku platí současný?
Je váš etický kodex zastupitele veřejně přístupný?
Byl vypracován podle vzoru Hl. m. Prahy, jiného či vlastního návrhu?
Je váš etický kodex zastupitele informačního charakteru pro chování zastupitele nebo je užíván i
při řešení potenciálních či nastalých problémů a kolikrát byl od doby platnosti takto použit? (Je
možno odpovědět řádově.)
11. Jaké problematiky se týká nejčastější řešení problémů dle etického kodexu zastupitele?
V rámci odpovědi na otázky 7. – 11. je odkazováno na odpověď k otázce č. 6. MČ Praha 10 nemá
etický kodex zastupitele.
Podle ustanovení § 5 odst. 3 InfZ bude poskytnutá informace zveřejněna způsobem umožňujícím
dálkový přístup na internetové stránce městské části Praha 10.
S pozdravem

JUDr. Jana H a t a l o v á, MBA
vedoucí personálního oddělení
Kancelář tajemníka
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