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Žádost o poskytnutí informací týkající se etického kodexu

Dne 14.10.2019 jsme obdrželi Vaši žádost dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“), kdy jste požádal o poskytnutí 
následujících informací:
,,1. Má Váš krajský úřad vytvořen/vydán Etický kodex ve smyslu doporučení vlády, tj. dle Usnesení 
Vlády České republiky ze dne 9. května 2012 č. 331, o Etickém kodexu úředníků a zaměstnanců 
veřejné správy nebo jeho obdobu? (Pokud ano, prosím o jeho zaslání v elektronické podobě, společně 
s těmito požadovanými informacemi).
2. Kdo byl pověřen vytvořením Etického kodexu Vašeho krajského úřadu?
3. Kdy byl Etický kodex přijat a je tento kodex průběžně aktualizován? (Pokud ano, prosím o přesná 
data jednotlivých aktualizací Etického kodexu).
4. Byl Etický kodex úředníků a zaměstnanců veřejné správy ze dne 9. května 2012 inspirací pro 
vytvoření Vašeho Etického kodexu? Pokud ne, kde jste brali inspiraci?
5. Jsou požadavky Etického kodexu pro úředníky a zaměstnance Vašeho krajského úřadu pracovně-
právně závazné se všemi důsledky? 
6. Jaké další nástroje používá Váš krajský úřad pro regulaci nežádoucího jednání úředních osob? 
7. Jakým způsobem jsou úředníci a zaměstnanci Vašeho krajského úřadu s Etickým kodexem 
seznamováni? A jak často probíhají školení či jiné formy vzdělávání v oblasti etického jednání?
8. Jakými formami podporuje Váš krajský úřad další vzdělávání či zvyšování kvalifikace svých 
zaměstnanců? 
9. Má Váš krajský úřad vytvořen systém sankcí za prokázané neetické jednání?
10. Setkali jste se již s porušením stanov Etického kodexu ze strany úředníků a zaměstnanců Vašeho 
krajského úřadu? Pokud ano, jakým způsobem jste takové porušení řešili a jaké byly vyvozeny 
důsledky?
11. Má Váš krajský úřad zavedené mechanismy pro ochranu oznamovatelů korupčního jednání? 
Pokud ano, jaké?
12. Obdržel Váš krajský úřad nějaké ocenění v oblasti etického přístupu k občanům či v rámci 
transparentnosti postupů ve veřejné správě?“.

K Vaší žádosti sdělujeme následující:

Ad 1) 
Krajský úřad Karlovarské kraje (dále jen ,,KÚKK“) vydal etický kodex na základě Usnesení vlády 
České republiky ze dne 9. května 2012 č. 331, o etickém kodexu úředníků a zaměstnanců veřejné 
správy. Etický kodex přkládáme v příloze č. 1 této odpovědi na Vaši žádost.

Ad 2)
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Etický kodex byl vydán ředitelkou Krajského úřadu Karlovarského kraje a zpracován byl vedoucím 
odboru kanceláře ředitelky úřadu.

Ad 3)
Revize předpisu proběhla v roce 2016, dle vnitřních předpisů je každoročně ověřována aktuálnost 
etického kodexu.

Ad 4)
Ano

Ad 5)
Ano

Ad 6)
KÚKK využívá pracovní řád, zákoník práce a průběžné vzdělávání zaměstnanců.

Ad 7)
Seznamování s vnitřními předpisy probíhá elektronickou cestou – zaslání nového předpisu, seznámení 
s vnitřním předpisem je stvrzeno v listinné podobě podpisem zaměstnance. 
Školení probíhají průběžně podle potřeby dle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních 
samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.  

Ad 8)
Školení zaměstnanců KÚKK probíhá průběžně dle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních 
samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.  

Ad 9)
Konkrétní sankce za konkrétní jednání nejsou stanoveny. Kodex navazuje na základní práva 
a povinnosti zaměstnanců uvedené v zákoníku práce a pracovním řádu. Zásadní porušování bude 
posuzováno jako porušení pracovního řádu se všemi z toho vyplývajícími důsledky.

Ad 10)
Byl řešen případ porušení dle čl. XII, odst. 1 etického kodexu (viz příloha č. 1). Případ byl řešen 
napomenutím. 

Ad 11)
Oznamovatelé mohou podat anonymní podání prostřednictvím schránek umístěných ve všech hlavních 
budovách KÚKK. Tyto podněty jsou bezprostředně předávány ředitelce úřadu. Všichni zaměstnanci 
mají možnost přímého jednání s ředitelkou krajského úřadu. 

Ad 12)
KÚKK obdržel: Ocenění za kvalitu ve veřejné správě, Certifikaci Stejná šance, Certifikaci Přátelské. 

Přílohy:
Příloha č. 1 – Etický kodex
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