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vAs“ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE v PRAZE DNE

UMC P_SUCH 03186/2018 J. Krulíková/ 222 361 417 17. 12. 2018

Véc: Poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 pism. d) zákona č. 106I1999,

o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů - etický kodex

zaměstnanců a zastupitelů

Úřad městské části Praha-Suchdol obdržel dne 3. 12. 2018 Vaši žádost podle zákona č.

106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, v níž se

domáháte poskytnutí následujících informací:

1) Má úřad etický kodex zaměstnance?

2) Pokud ano, od jakého roku platí současný?

3) Je etický kodex zaměstnance veřejně přístupný?

4) Byl zpracován podle vzoru připraveného Ministerstvem vnitra a schváleného Vládou ČR,

jiného či vlastního návrhu?

5) Je etický kodex zaměstnance informačního charakteru pro chování úředníka nebo je

užíván i při řešení potencionálních či nastalých problémů a kolikrát byl od doby platnosti

takto použit?

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

7) Má městská část kodex zastupitele?

8) Pokud ano, od jakého roku platí současný?

9) Je etický kodex zastupitele veřejně přístupný?

10) Byl vypracován dle vzoru hl .m. Prahy nebo dle vlastního návrhu?

11) Je etický kodex zaměstnance informačního charakteru pro chování zastupitele nebo je

užíván i při řešení potencionálních či nastalých problémů a kolikrát byl od doby platnosti

takto použit?

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

K Vaší žádosti Vám sdělujeme:

Ad 1) Úřad městské části Praha-Suchdol etický kodex zaměstnance nemá.

Ad 2) až 6) Vzhledem k odpovědi na otázku 1) jsou tyto otázky bezpředmětné.

Ad 7) Městská část Praha-Suchdol etický kodex zastupitele nemá.

Ad 8) až 12) Vzhledem k odpovědi na otázku 7) jsou tyto otázky bezpředmětné.

S pozdravem

 


