
 
From: Fiala Václav  

Sent: Wednesday, November 18, 2015 4:03 PM 

To: ' 
Subject: žádost dle z.č. 106/1999 Sb._ODPOVĚĎ 

 
 
Vážená paní, 
Na základě Vaší žádosti posílám požadované informace týkající se etického kodexu zaměstnance.  
Odpovědi, k jednotlivým dotazům, jsou uvedeny modře v textu původní žádosti. 
 

 
1. Má Vaše město přijatý vlastní etický kodex? 

Ano 

2. Pokud ano, ve kterém roce došlo k přijetí tohoto kodexu? Došlo od té doby k jeho 

aktualizaci? 

V roce 2007. Nebyl aktualizován. 

3. V čem se Váš etický kodex liší od Etického kodexu úředníků a zaměstnanců veřejné správy 

schváleného Usnesením Vlády ČR ze dne 9. května 2012, č. 331? 

Obsahově a tematicky je „náš“ EK podobný EK úředníků a zaměstnanců VS. Pro bližší 

informaci posíláme v příloze „náš“ EK k porovnání. 

4. Kdo je zodpovědný za zpracování Vašeho etického kodexu? 

Tajemník magistrátu 

5. Jakým způsobem jsou s etickým kodexem seznamováni zaměstnanci a jakým způsobem 

veřejnost? 

Noví zaměstnanci se s etickým kodexem (spolu s ostatními vnitřními normami) seznamují 

v rámci zkušební doby. Ostatní zaměstnanci se s EK seznámili v době jeho schválení a 

začlenění jako přílohy do pracovního řádu.  

Etický kodex je, pro zájemce z řad veřejnosti, umístěn na webových stránkách města na 

adrese http://www.chomutov-mesto.cz/cz/zakladni-dokumenty-magistratu  

6. Kdo je zodpovědný za dodržování etického kodexu? 

Všichni zaměstnanci MMCH. 

7. Bylo řešeno porušení etického kodexu? Pokud ano, jakým způsobem? Jaké byly vyvozeny 

důsledky porušení etického kodexu? 

Nebylo. 

8. Upozorňují zaměstnanci na případné porušování etických pravidel svými kolegy? Jak je 

k případným upozorněním přistupováno? 

Doposud nebylo zaměstnancem (ani nikým jiným) podáno upozornění na porušení etických 

pravidel.  

http://www.chomutov-mesto.cz/cz/zakladni-dokumenty-magistratu


9. Jaké máte zavedené mechanismy pro ochranu oznamovatelů korupčního jednání? 

Žádné zvláštní mechanismy nemáme zavedené.  

V případě, že by došlo k oznámení korupčního jednání, pak by samozřejmě byla zachována 

anonymita oznamovatele.  

Pracovní řád MMCH, jehož nedílnou přílohu je EK, v článku 3.1.9 ukládá zaměstnancům 

MMCH povinnost tkající se zjištění, že byl-li jiným zaměstnancem spáchán trestný čin, 

přestupek, či jiným závažným způsobem porušen zákon, je povinen tuto skutečnost oznámit 

svému organizačně příslušnému vedoucímu zaměstnanci, nebo tajemníkovi MMCH. 

Pozn.    Na MMCH máme dále Kodex zaměstnance, který se věnuje problematice zákaznické 
orientace, vztahům s klienty, ale i vztahům uvnitř magistrátu.  
Tento dokument posíláme také jako přílohu odpovědi. 

 
 
S pozdravem 

 
Ing. Václav FIALA 
Odbor kancelář tajemníka 
vedoucí odboru 
Zborovská 4602, kancelář č. 201 
v.fiala@chomutov-mesto.cz 

Tel.:     474 637 280 
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