Odpověď dle zákona č. 106/1999 Sb.
Předmět žádosti:
Předmětem žádosti ze dne 14. 10. 2019 byl požadavek na poskytnutí informací
týkajících se oblasti etiky ve veřejné správě.
Konkrétně byly požadovány tyto informace:
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?

Poskytnutá informace:
K jednotlivým bodům žádosti o informace bylo sděleno:

Ad 1) Ano, Olomoucký kraj, Krajský úřad Olomouckého kraje má vytvořen Etický kodex.
Vnitřní předpis č. 5/2014 Etický kodex zaměstnance Olomouckého kraje byl žadateli
zaslán přílohou.
Ad 2) Vytvořením Etického kodexu byl pověřen Odbor majetkový a právní a Odbor
kancelář ředitele krajského úřadu Olomouckého kraje.
Ad 3) Původní Kodex zaměstnance Olomouckého kraje zařazeného do Krajského úřadu
Olomouckého kraje, vnitřní předpis č. 17/2002 účinný od 1. 10. 2002 byl novelizován
vnitřním předpisem č. 5/2014 Etický kodex zaměstnance Olomouckého kraje, který byl
přijat 28. 4. 2014 s účinností od 1. 5. 2014 a od této doby již nebyl aktualizován.
Ad 4) Ano, inspirací při tvorbě Etického kodexu zaměstnance Olomouckého kraje (vnitřní
předpis č. 5/2014) bylo usnesení vlády č. 331/2012 ze dne 9. května 2012 o Etickém
kodexu úředníků a zaměstnanců veřejné správy.
Ad 5) Ano, požadavky Etického kodexu jsou pro zaměstnance závazné se všemi důsledky.
Ad 6) Pro regulaci nežádoucího jednání úředních osob jsou používány další nástroje
obsažené v platných právních předpisech.
Ad 7) Úředníci a zaměstnanci jsou s Etickým kodexem seznamováni při nástupu do
pracovního poměru.
Ad 8) Na další vzdělávání a zvyšování kvalifikaci svých zaměstnanců má Olomoucký kraj
vyhrazené finanční prostředky.
Ad 9) Ne, není vytvořen systém sankcí za prokázané neetické jednání.
Ad 10) Ne, dosud nebyl řešen případ porušení Etického kodexu.
Ad 11) Ochrana oznamovatelů korupčního jednání je obsažena v čl. 5 Vnitřního předpisu
č. 15/2015 Pravidla pro přijímání a vyřizování oznámení o korupčním jednání.
Oznamovateli korupčního jednání je zaručena anonymita, nestanoví-li právní předpisy
jinak. To znamená, že oznamovatel je chráněn proti veškerým formám odvetných
opatření, znevýhodňování nebo diskriminace na pracovišti uplatňovaným v souvislosti
s podaným oznámením o korupčním jednání.
Zaměstnavatel musí jasně a
přesvědčivě dokázat, že jakákoliv opatření učiněná v neprospěch dotčeného
zaměstnance nebyla motivována podáním oznámení o korupčním jednání. Další
materiály související s protikorupční politikou Olomouckého kraje lze dohledat zde:
https://www.olkraj.cz/protikorupcni-strategie-olomouckeho-kraje-cl-3077.html

Ad 12) Olomoucký kraj obdržel v roce 2007 ocenění při Konferenci kvality pořádané
MV ČR (leden 2007, Liberec) a jednalo se o Cenu MV ČR za kvalitu ve veřejné
správě - ocenění Organizace dobré veřejné služby.“
Informaci zpracoval:
Dne 22. 10. 2019, Mgr. Ludmila Rajchmanová, odbor majetkový, právní a správních
činností, oddělení právní.
Počet listů: 1
Počet příloh: 1
Počet listů/svazků příloh: 3

