Kodex etiky
zamě stnanců Mě stského ú řadu Žamberk
Preambule
Zá kladními hodnotami, které má kaž dý zamě stnanec veřejné sprá vy ctít a vytvá řet tak zá klad pro
vybudová ní a udrž ení dů vě ry veřejnosti, jsou zá konnost při rozhodová ní a rovný přístup ke všem
fyzickým i prá vnickým osobá m. Zamě stnanec veřejnésprá vy má zá jem na efektivním výkonu veřejné
sprá vy, a proto si dalším vzdě lá vá ním prohlubuje svou odbornost.
Ú čelem tohoto kodexu je podporovat ž á doucí standardy chová ní zamě stnanců ve veřejné sprá vě
a informovat veřejnost o chová ní, jež je oprá vně na od zamě stnanců ve veřejnésprá vě očeká vat.

Č lá nek 1.
Zá kladníustanovení
1. Tento Kodex je zá vazný pro zamě stnance Mě Ú Žamberk (dá le jen „zamě stnanec“).
2. Zamě stnanec vykoná vá svou prá ci ve shodě s Ú stavou Č eskérepubliky, zá kony a dalšími
prá vními předpisy a zá roveň činívše nezbytnépro to, aby jednal v souladu s ustanoveními
tohoto Kodexu.

Č lá nek 2.
Obecné zá sady
1. Výkon veřejnésprá vy je služ bou veřejnosti, zamě stnanec ji vykoná vá na vysokéodborné
úrovni, kterou si studiem prů bě ž ně prohlubuje, s nejvyššímírou slušnosti, porozumě nía
ochoty a bez jakýchkoli předsudků .
2. Zamě stnanec jedná korektně s ostatními zamě stnanci úřadu i se zamě stnanci jiných úřadů
veřejnésprá vy.
3. Zamě stnanec činírozhodnutía řešízá lež itosti objektivně na zá kladě jejich skutkovépodstaty,
přihlíž eje pouze k prá vně relevantním skutečnostem, a bez zbytečných prů tahů . Nejedná
svévolně k újmě jakékoli osoby, skupiny osob nebo orgá nu či slož ky prá vnickéosoby, ale
naopak prosazuje prá va a oprá vně nézá jmy občanů .

Č lá nek 3.
Střet zá jmů
1. Zamě stnanec nepřipustí, aby došlo ke střetu jeho soukromého zá jmu s jeho postavením jako
zamě stnance ve veřejnésprá vě .
Soukromý zá jem zahrnuje jakoukoli výhodu pro ně j, jeho rodinu, blízkéa příbuznéosoby a
prá vnickénebo fyzickéosoby, se kterými mě l nebo má obchodnínebo politickévztahy.
2. Zamě stnanec se neúčastníž á dnéčinnosti, která se neslučuje s řá dným výkonem jeho
pracovních povinnostínebo tento výkon omezuje.
3. Pokud si nenízamě stnanec jist, zda jde o činnost slučitelnou s jeho podílem na výkonu
veřejnésprá vy, projedná zá lež itost se svým nadřízeným.

Č lá nek 4.
Politická nebo veřejná činnost
1. Zamě stnanec jedná při výkonu veřejnésprá vy politicky nestranným způ sobem.
2. Zamě stnanec nebude vykoná vat takovou politickou nebo veřejnou činnost, která by mohla
narušit dů vě ru občanů v jeho schopnost nestranně vykoná vat svésluž ebnípovinnosti.

Č lá nek 5.
Dary a jiné nabídky
1. Zamě stnanec nevyž aduje ani nepřijímá dary, úsluhy, laskavosti, ani ž á dná jiná zvý hodně ní,
která by mohla ovlivnit nebo zdá nlivě ovlivnit rozhodová níve vě ci, narušit profesioná lnípřístup
k vě ci, nebo která by bylo mož no považ ovat za odmě nu za prá ci, která je jeho povinností.
2. Zamě stnanec nedovolí, aby se v souvislosti se svým zamě stná ním ve veřejnésprá vě dostal
do postavení, ve kterém je zavá zá n oplatit proká zanou laskavost, nebo kteréjej činí
přístupným nepatřičnému vlivu jiných osob.
3. Pokud je zamě stnanci v souvislosti s jeho zamě stná ním ve veřejnésprá vě nabídnuta jaká koli
výhoda, odmítne ji a o nabídnutévýhodě informuje svého nadřízeného.
4. Zamě stnanec se v soukromém ž ivotě vyhýbá takový m činnostem, chová nía jedná ní, kteréby
mohlo sníž it dů vě ru ve veřejnou sprá vu v očích veřejnosti, nebo dokonce zavdat příčinu
k vydírá nízamě stnance v dů sledku jeho jedná nív rozporu s prá vními předpisy nebo etickými
normami.

Č lá nek 6.
Zneužitíú ředního postavení
1. Zamě stnanec nevyuž ívá vý hody vyplývajícíz jeho postavení, ani informace získanépři
výkonu veřejnésprá vy pro svů j soukromý zá jem. Je jeho povinnostívyhnout se konfliktů m
zá jmů i předchá zet takový m situacím, kterémohou podezřeníz konfliktu zá jmů vyvolat.
2. Zamě stnanec nenabízíani neposkytuje ž á dnou výhodu jakýmkoli způ sobem spojenou s jeho
postavením ve veřejnésprá vě , pokud to zá kon neumož ňuje.
3. Zamě stnanec neuvá dívě domě v omyl ani veřejnost, ani ostatnízamě stnance v úřadu.
4. S informacemi získanými při výkonu veřejnésprá vy zamě stnanec naklá dá se všípotřebnou
dů vě rnostía poskytuje jim příslušnou ochranu. Přihlíž ípřitom ná lež itě k prá vu veřejnosti na
přístup k informacím v rozsahu daném příslušnými zá kony.

Č lá nek 7.
Ozná menínepřípustné činnosti
1. Zamě stnanec vynaklá dá veškeréúsilí, aby zajistil maximá lně efektivnía ekonomické
spravová nía využ ívá nífinančních zdrojů , zařízenía služ eb, kterému byly svě řeny. V případě ,
ž e zjistíztrá tu nebo újmu na majetku ve stá tním vlastnictvínebo na majetku ve vlastnictví
územních samosprá vných celků , podvodnéči korupčníjedná ní, ozná mítuto skutečnost
nadřízenému vedoucímu zamě stnanci, popřípadě příslušnému orgá nu činnému v trestním
řízení.
2. V případě , ž e je zamě stnanec pož á dá n, aby jednal v rozporu s prá vníúpravou, nebo
způ sobem, který představuje mož nost zneuž itíúřednímoci, odmítne takovéjedná nía ozná mí
tuto skutečnost svému nadřízenému.
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