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Město Náchod 

Městský úřad Náchod 

Kancelář tajemníka 
Palachova 1303, 547 01 Náchod   
 
Vaše Čj.:      
Ze dne:  02.04.2017 
 
Sp.zn.:  KS2009/2017/KT 
Čj.(Če.): MUNAC24140/2017/KT 
Vyřizuje:  Ing. Eva Bauerová  
Tel./mobil: 491 405 419 
E-mail:   e.bauerova@mestonachod.cz 
 
Datum:  03.04.2017 
 
 
Poskytnutí informace o etickém kodexu 
 
Město Náchod obdrželo dne 02.04.2017 do elektronické podatelny Vaši žádost o informace týkající 
Etického kodexu úředníků a zaměstnanců veřejné správy. Vaše žádost se týkala poskytnutí následujících 
informací: 

1. Má Vaše město přijatý vlastní etický kodex? 
2. Pokud ano, kdy byl tento etický kodex přijat? Je etický kodex průběžně aktualizován? 
3. Na koho se etický kodex vztahuje? 
4. Obsahuje etický kodex speciální úpravu oproti etickému kodexu, který schválila Vláda ČR v roce 

2012? 
5. Jakým způsobem a jak často jsou úředníci a zaměstnanci s etickým kodexem seznamováni? 
6. Jsou úředníci a zaměstnanci z pravidel obsažených v etickém kodexu přezkušováni? 
7. Jakým způsobem může být úředník či zaměstnanec porušující etický kodex potrestán? 
8. Už jste se setkali s porušením etického kodexu? 
9. Jak často si stěžuje veřejnost na chování Vašich úředníků či zaměstnanců? Jakým způsobem jsou 

podněty ze strany veřejnosti řešeny? 
 

K 1. až 8. bodu Vaší žádosti sdělujeme, že město Náchod etický kodex úředníků a dalších zaměstnanců 
přijatý nemá. 

V 9. bodu Vaší žádosti neuvádíte, za jaké období požadujete sdělit četnost stížností na chování úředníků či 
ostatních zaměstnanců města Náchoda. Sdělujeme Vám tedy tyto údaje za období let 2014, 2015, 2016 až 
do dnešního dne. V tomto období město Náchod přijalo celkem 16 stížností na úředníky či ostatní 
zaměstnance města Náchoda. Tyto stížnosti byly v závislosti na svém obsahu vyřízeny buď v souladu 
s ustanovením § 175 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, nebo podle pravidel pro přijímání a 
vyřizování stížností, která stanovila Rada města Náchoda v roce 2011 v souladu s ust. § 102 odst. 2 písm. 
n) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v tehdy platném znění.   

 

 

S pozdravem 

 
 
Mgr. Hana Mílová  
tajemnice Městského úřadu Náchod 
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