
Vážení,

na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, žádám o 
následující informace:

 1.  Má váš úřad etický kodex zaměstnance?

 2.  Pokud ano, od jakého roku platí současný.

 3.  Je váš etický kodex zaměstnance veřejně přístupný?

 4.  Byl vypracován podle vzoru připraveného Ministerstvem vnitra ČR a schváleného Vládou ČR, jiného 
či vlastního návrhu?

 5.  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.)

 6.  Jaké problematiky se týká nejčastější řešení problémů dle etického kodexu zaměstnance?

 7.  Má vaše městská část etický kodex zastupitele?

 8.  Pokud ano, od jakého roku platí současný?

 9.  Je váš etický kodex zastupitele veřejně přístupný?

 10. Byl vypracován podle vzoru Hl. m. Prahy, jiného či vlastního návrhu?

 11. 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.)

 12. Jaké problematiky se týká nejčastější řešení problémů dle etického kodexu zastupitele?

Prosím o zaslání odpovědi na email: 



Předem děkuji.
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Odpověď na žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím. 

 
   

 
 ze dne 3. 12. 2018 Vám sděluji požadované informace. 

 
Etick odex zaměstnance   platí na Úřadu městské části Praha 13 od 15. 12  2003.  Kodex 
byl  vydán podle vlastního návrhu. 

 
Etick i kodex  vnitřní normou organizace a je vydán formou Nařízení tajemník 3. 

 
Všechna Nař zení tajemníka musí být zaměstnanci dodržována a uplatňována v běžné praxi. 
Jejich nedodržení či porušení je považováno za porušení plnění pracovni,;h povinností 
zaměs1nance a mají dopad při řešení případných pracovněprávních problémů. 

 
Žádní  ze  zaměstnancu  Úřadu  městské  části  Praha  13  dosud  nebyl  řeše  v souvislosti 
s poru ením :-:tického kodexu. 

Eticky kodex zastupitele městská část Praha 13 nemá. 

 

lng·.· Mareš 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Městs \á část Prat a 13 

Slunecní  nám  25!0 113 

158 00 P ·aha !i 

1<;:  00241687 

DIČ: CZ00241687 

 
Tel. ústředna: 

235 011 111 

 
epoCiateln  ,J@p13.mepnet.cz 
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