
  

MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK  
Tajemník  

 

Masarykovo nám. 1/167, 790 01  Jeseník 

 

Tel.    MěÚ Jeseník 584 498 151                                                            E-mail: posta @mujes 

                                                                                                                                                                                                                    

 

 

 

Žádost o poskytnutí informace dle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím č. 12/2015 

Č.j.:  MJ/26570/2015  

    
 

Sdělení ve věci žádosti o poskytnutí informací 
 

Dne 26.5.2015 obdržel Městský úřad Jeseník, vedoucí úřadu pan tajemník a Oddělení právní a 

personální žádost o poskytnutí informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů:  
 

 
1. Má úřad Vašeho města vytvořen/vydán Etický kodex ve smyslu doporučení vlády, tj. 
USNESENÍM VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 9. května 2012 č. 331, o Etickém kodexu úředníků a 
zaměstnanců veřejné správy nebo jeho obdobu? (Pouze tento materiál prosím zaslat v 
elektronické podobě dle § 4, odst. 5 InfZ).  
 
2. Jsou požadavky tohoto kodexu pro zaměstnance pracovně-právně závazné se všemi důsledky?  
 
3. Jaké další nástroje používá úřad Vašeho města pro regulaci nežádoucího jednání úředních 
osob?  
 
4. Má Vaše město vytvořený systém sankcí za prokázané neetické jednání úředníků a volených 
zástupců?  
 
5. Jakým způsobem jsou veřejnosti zpřístupňovány výstupy z jednání zastupitelstva Vašeho 
města?  
 
6. Pokud používá Vaše město k informování svých občanů o své činnosti tištěné medium, sdělte 
prosím, kdo je jeho vydavatelem a jeho formu (právnická osoba, organizační složka atp.) a dále 
který orgán/komise/osoba odpovídá za jeho finální obsah.  
 
7. Působí na úřadu Vašeho města (jako zaměstnavatele) odborová organizace, která sdružuje 
jeho zaměstnance?  
 
8. Vyhlašuje či oceňuje úřad Vašeho města zaměstnance roku/měsíce či pořádá obdobnou 
anketu?  
 
9. Pokud probíhá na úřadě Vašeho města pravidelné hodnocení práce úředníků (typicky 
vedoucím úředníkem), jakou má formu?  
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10. Jakými formami podporuje Vaše město další vzdělávání či zvyšování kvalifikace svých 
zaměstnanců?  
 
11. Využívá město pro rozvoj svých zaměstnanců aktivity teambuildingu a aktivity supervize?  
 
12. Kolik zcela důvodných stížností na postup či chování úředních osob vyřizoval úřad Vašeho 
města v roce 2000, 2005, 2010 a 2014?  
 
13. Obdržel úřad Vašeho města či město samo nějaké ocenění v oblasti etického přístupu k 
občanům či v rámci podpory transparentnosti postupů ve veřejné správě?  
 
14. Kolikrát probíhalo na úřadě Vašeho města šetření Veřejného ochránce práv v roce 2000, 
2005, 2010 a 2014 a kolik z těchto šetření se uzavřelo tím, že podnět či stížnost byly důvodné?  
 
15. Byli pracovníci úřadu Vašeho města v posledních 5 letech nuceni přivolat pro řešení 
mimořádné situace a při plnění svých úkolů Policii ČR či městskou policii? (zjednání pořádku v 
prostorách úřadu, akutní zajištění bezpečnosti pracovníků, napadení úředních osob atp). Uveďte 
případně počet těchto mimořádných situací.  
 
16. S kolika úředníky byl za posledních 10 let zrušen pracovní poměr zaměstnavatelem pro 
závažné porušení pracovních povinností zaměstnancem dle smyslu aktuálně platného § 55, odst. 
1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce?  
 
17. Prosím sdělte jméno a telefonní číslo úřední osoby a její zařazení v organizační struktuře 
úřadu Vašeho města, která je odpovědná za koncepci etických kodexů, resp. za záležitosti 
procesu přijetí etických požadavků dle výše uvedeného usnesení vlády, za jejich revize či 
aktualizace, případně pak osobu, které by dle současné pracovní náplně byla tato činnost 
aktuálně svěřena (pokud úřad Vašeho města nemá zatím etické zásady přijaté).  
 

 
A) Jaké vlastnosti si vedoucí úřadu cení u svých zaměstnanců nejvíce?  

B) Jaké jsou silné a slabé stránky Vašeho úřadu (nikoliv města samého)?  

C) Jaké jsou příležitosti a hrozby pro jeho činnost (např. vzhledem k proměnám zákonů)?  

D) Odpovídá účast občanů na jednání zastupitelstva Vašeho města Vašim představám?  

E) Jsou prostory a vybavení Vašeho úřadu něčím typické či jedinečné?  
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Na základě dotazu bylo sděleno následující:  

 

1. 

Na základě směrnice tajemníka (Pracovního řádu Městského úřadu Jeseník) jsou zaměstnanci 

kromě etických zásad uvedených v této směrnici (tyto etické zásady zasílám v příloze) 

povinni dodržovat rovněž Etický kodex úředníků a zaměstnanců veřejné správy schválený 

usnesením vlády ČR č. 331/2015. 

 

2. 

Ano, požadavky etického kodexu jsou pro zaměstnance pracovně-právně závazné. 

 

3. 

Např. formou školení a seminářů (protikorupční kurzy, měkké dovednosti). 

 

4. 

Ne, město nemá vytvořený systém sankcí za prokázané neetické jednání, v současné době 

probíhají práce na vytvoření tohoto systému. 

 

5. 

Usnesení zastupitelstva města jsou v anonymizované podobě vyvěšována na úřední desce 

města a zveřejňována na webových stránkách města. 

 

6. 

Měsíčník „Naše město“ - Vydavatel: Město Jeseník, Masarykovo náměstí 1/167, 790 01 

Jeseník, IČO: 00302724. Za jeho finální obsah zodpovídá komise Rady města – Redakční 

rada. 

 

7. 

Ano, při městě Jeseník působí odborová organizace. 

 

 

8.  

Město nevyhlašuje ani neoceňuje zaměstnance roku, uvažujeme na toto téma. 

 

 

9. 

Na našem úřadě probíhá pravidelné písemné roční hodnocení zaměstnanců, metodou 360 st. 

 

10. 

Město Jeseník podporuje vzdělávání či zvyšování kvalifikace zaměstnanců prostřednictvím 

školení, kurzů, seminářů, e – lerningů a kvalifikačních dohod. 

 

11. 

Ne, město Jeseník v současné době nevyužívá tyto aktivity, v budoucnosti o tom uvažujeme. 
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12. 

V r. 2010 nemáme evidovanou žádnou oprávněnou stížnost na chování úřední osoby. 

V r. 2014 máme evidovanou jednu částečně oprávněnou stížnost na chování úřední osoby. 

Údaje z r. 2000 a 2005 již v souladu se Spisovým a archivačním řádem nemáme k dispozici. 

 

13. 

Město Jeseník neobdrželo žádné ocenění v oblasti etického přístupu k občanům. 

 

14. 

Šetření veřejného ochránce práv probíhalo 1x na odboru stavebního úřadu, majetku a investic 

– stížnost důvodná. 

(O požadovaných údajích město nevede žádnou statistiku, od r. 2000 došlo k organizačním a 

personálním změnám a tudíž nelze zjistit informace od všech bývalých zaměstnanců. 

Statistika tedy nemusí být úplná). 

 

15. 

Za posledních pět let jsme byli nuceni přivolat Policii ČR pro řešení mimořádné situace 

zejména u přestupkového řízení (ústní jednání) celkem 5x na odboru dopravy a silničního 

hospodářství a 2x při výkonu živnostenské kontroly z důvodu ztotožnění osoby (1x Policie 

ČR a 1x Městská policie). 

 

16. 

Za posledních 10 let byl zrušen 1 pracovní poměr zaměstnavatelem pro závažné porušení 

pracovních povinností zaměstnancem. 

 

17. 

JUDr. Libor Látal – tajemník MěÚ Jeseník, tel. 584 498 175. 

 

 

 

 

 

A 

U svých zaměstnanců si nejvíce cením loajálnosti, spolehlivosti, ochotě zapojovat se do 

nových postupů v práci a zájem o další sebevzdělávání. 

 

B 

Silné stránky spatřuji ve snaze přizpůsobovat se moderním trendům fungování úřadu veřejné 

správy, za slabší stránky považuji problematické získávání schopných pracovníků na pozici 

úředníka. 

 

C 

Velký počet legislativních změn především v posledním období má za následek nedostatečný 

časový prostor pro adaptaci pracovníků úřadu na tyto legisl.změny, což může mít negativní 

dopad na činnosti vykonávané.  
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D 

Účast jednání občanů na ZM je z mého pohledu nedostatečná, větší účast je pouze při 

projednávání záležitostí, které se dotýkají konkrétních občanů (prodeje, pronájmy). Na druhé 

straně je však výhodou, že ze zasedání ZM je pořizován přímý přenos prostřednictvím 

kabelové televize pro občany města. 

 

E 

Prostory našeho úřadu se nachází ve třech budovách, což je mnohdy nevýhodné pro občany. 

V současné době se připravuje změna dislokace s tím, že úřad bude umístěn pouze v jedné 

budově. 

 
 

 

 

Městský úřad Jeseník, Tajemník, vedoucí úřadu  

Oddělení právní a personální 

Město Jeseník, Městský úřad Jeseník 

Masarykovo nám. 1/167 

790 01 Jeseník 


