sp. zn. Spr L223/2O74

opatření předsedy okresního soudu PIzeň - město,
kterým se vydává Etický kodex zaměstnance okresního soudu Plzeň

Etický kodex zaměstnance okresního soudu PIzeň

- město

- město

Preembule

Úče|enr Etického kodexu zamě5tnance okresního soudu PIzeň - mě5to (dá|e jen ,,KodeX,,) je
Vymezit a podporovat žádoucístandardy chování zaměstnance okresního soudu Plzeň - město (dále
jen,,zaměstnanec.,) Ve vztahu k Veřejnosti a spoIupracovníkúmsmys]em KodeXu je vytvá.et, udržovat a prohIubovat dúVěru VeřejnostiVe Veřejnou spráVu

Č|ánek 1

zákonnost
(1)Zaměstnanec pIníúko|Y Veřejné 5práVy V soUladu s ústaVním pořádkem ČeskérepubIikY, se zákonY
a ostatnímí práVnírni předpisy a s práVem EVropské unie, jakož i s mezÍnárodními sm|ouvami, kter\imi
je Česká republika Vázána (52 odst. 1 zákona č- 500/2004 sb., spráVnířád).
(2) Při pInění úkolůVeřejné spráVy jedná zaměstnánec pouze V rozsahu zákonem 5Věřené právomoci
orgánu veřejné spráVY a řídí se internÍrni akty řízení (52 odst.2 zákona č. 500/2004 sb., 538 odst' 1

zákona č.262/2006 sb', zákoník práce).

c|ánek 2

obecné zásady a profesionaIita
(1)Výkon Veřejné spráVy je sLužbou Veře].nosti (02 odst. 1 zákona č' 500/2004 sb')' zaměstnanec
VykonáVá Veřejnou spráVu na Vysoké odborné Úrovni, kterou 5i prohIubuje průběžnýmstudiern,
s nejvYššíÍnírou 5|ušnosti, porozumění a ochoty a bez.jakýchko]Í předsudkú.
(2) Zamě5tnanec jedná korektně s ostatními 5poluprácovníky i se zamě5tnanci jiných organů Veie]ne

5práVy'

Č|ánek 3

Nestrannost
(1) Zamě5tnanec dbá ná to, aby jeho rozhodoVání by|o objektivní, nestranné a přjjaté řešení by|o vždy

Veřejným zájmem (52 odst' 4 zákona č' 5oo/2ao4 sb.)' Při rozhodoVání nesmí
zarněstnanec preferovat o5obní či skupinoVé zájmy, ani se nechat oVIiVnit pozitivnÍmi či negativními
Vztahy ke konkrétním osobám. Zdržíse při Výkonu práce také Všeho, co by moh|o ohrozit důVěru
V nestrannost jeho rozhodování (Zákon č' 19a/2ao9 sb', o rovném Lacházeni a o práVnÍch
prostředcích ochrany před diskriminacía o změně některÝch zákonů (antÍdiskrimínační
zákon))'

VsouIadu

5

(2) Při VoIbě nejvhodnějšího postupu zaměstnanec respektuje Vmezích práVních předpisů též
koncepce, prioritY á cíle úřadu, jeho VnitřnÍ předpisY a pokyny nadřízených Vydané v 50u|adu s tímto
Kodexem,
(3) Ve shodných nebo podobných případech jedná zaměstnanec tak, aby me2ijednot|íVými postupy

nevznika|y rozdíly ( 52 odst' 4 zákona č. 500/204 sb.)'
(4) Zaměstnanec Vystupuje VůčiúčastníkůmpráVních Vztahů tak, aby

práVech

a povinnostech, informuje je 5rozumiteIně

-

je neuvádě| Vomyl o

].ejich

Veškerá hodnocení provádí profesioná|ně,

objektivně, bez emocí a bez s|edoVání osobního pro5pěchu

a v sou]ádu s práVem.

zásady rychIosti á efektivity
(1) Zaměstnanec Vyřizuje pracovní zá|ežitosti bez zbytečných průtahů Ve stanovených Ihůtách (56

odst'

1 zákona č. 500/2004

sb')'

(2) Při pIněníÚko|ů veře].né spráVy postupuje tak, aby nikomu nevznika|Y ?bytečnénákIady (56 odst' 2

zákona č' 500/2004 sb.).

střet zájmů
(1) zaměstnanec svým jednáním predchézí situácÍm, Ve kterých by by| vystaven možnémU střetu
sVého 50ukromého zájmu a zastáVané pracovní pozice a získal tak neopráVněný prospěch či Výhodu
pro sebe nebo někohojiného (š 303 odst.2 zákona č'262/2006sb')'
(2) Zaměstnanec ne5mí ohrozit Veřejný zá].em tím, že se bude odvo|áVat na svou pozici nebo funkci ve

Věcech, které nesouvisejís pIněním jemu 5Věřených úkolůpři Výkonu Veřejné spráVy'
(3) Pokud si 2aměstnanec není jistý, zda jde o činnost s|učiteInou s jeho podíLem ná Výkonu Veřejné
5prdvy' plo]edna /á|e/iIo(r

<e

svvŤ nddi leným

zákaz koťupčníhojednání
Výkonem práce přijírnat ani Vyžadovat dary či jiná zVýhodnění
pro sebe nebo někoho jiného, popřípadě jakýmkoIi jiným způsobern připustit oV|ivnění pIněníjemU
sVěřených úko|ůV obIasti veřejné spráVy, objektivního hodnocení věci a nestranného rozhodoVání'
(1) Zaíněstnanec nesmí v souvis|ostj

5

Dary nebo Výhody poskytované zaměstnanci zaměstnavateIem tímto nel.soU dotčeny'

(2) Zaměstnánec se Vsoukromém životě Vyhýbá takovýrn činnostem, chování a jednání, které by
moh|y snížitdůVěru Ve Veřejnou spráVu VočíchVeřejnosti, nebo dokonce zavdat příčinukVYdírání
zaměstnance V důsIedku jeho ].ednání V rozporu s p.ávními předpisy nebo etickými norrnami'
(3) Zanrěstnanec se vyvaruje Vztahů Vzájemné záVis|osti a nepatřičnéhoV|iVu jlných osob, jež by
mohly ohrozit jeho nestrannost.
(4) JakékoIi korupčníjednání nebo podezření na takové jednání, o kterém se 2aměstnanec dozvědě|

hodnověrným způsobem, je povinen oznámit sVému nadříZenémLl nebo orgánu činnémuV trestním
řízení. Dá|e je zaméstnanec povinen bezodk|adně oznámit nabídnutí,či získání neopráVněné Výhody'

M|čenIivost
(1) Záměstnanec zachoVáVá m|čenIivost o skutečnostech, které 5e dozVědě| V souvis|osti spIněním
Úko|ů Veřejné spráVy, jež by moh|y poškodit nebo ohrozit činnost zaměstnaVáte|e (s303 odst. 2 písm.
b) zákona č. 26212006 sb').

(2) Zaměstnanec je povinen zachovat m|čenIivost o osobních údajíchnebo utajovaných informacích

rozsahu stanoveném práVními předpi5y, pokUd není této povinnosti V souIadu s práVními předpisY
zproštěn (Zákon č- 10112000 sb', o ochraně osobních údajůa o změně některy'ch zákonů, Ve znění
pozdějších předpisů).

V

Informování veřejnosti

Každý zaměstnanec poskytuje informáce vsou]adu spráVními předpisy. |nformace o činnosti
zaměstnavate|e Veřejnosti sděluje zaměstnanec, který je ktomu na zák|adě interního aktu řízení
určen'
c|ánek 9

Po|itická nebo v€řejná

činnost

(1) Zaměstnanec jedná při Výkonu Veřejné sp.ávy poIiticky nestranným způsobem'
(2) Zaměstnanec nebude VykonáVat takovou Veřejnou čjnnost, která by rnohIa narušit důVěru občanů

Vjeho s.hopno\l .es.Idnně pIn t .IoIv Veřejne )pIdVY'

Č|ánek 10

Reprezentace
(1) Zaměstnanec dbá na to, aby byl upraven a ob|ečen způsobem,

kteý je adekvátní jeho práci

a

odpovídá Vážnostijeho úřad u'
(2) Zaměstnanec jedná s každým oh|edupIně, zpúsobem přiměřeným jeho sociá|ním schopnostem a

komunikačním potřebám, a respektuje jeho osobnost' Veškerá jednání s dotčenými osobami Vede
zaměstnanec taktně a způsobem, který respektuje důstojnost těchto osob a zachoVáníje].ich dobrého
j

mena.

(3)Zaměstnanec svýrn jednáním a VYstupováním podporuje důVěryhodnost

a vážno5t

úřadu'

Č|ánek 11

Rozsah působnosti kodexu, kontroIa dodržováníkodexu

soudci pod|e Kodexu postupují přiměřeně, zv|áště
soudech a soudcích'
(1)

5

důrazem na 5

79

83 zákona č- 6/2002 sb-, o

(2) Dodržovánítohoto kodexu je povinen kontro|ovat každý Vedoucí zaměstnanec'

Ioto rolhodnutI nJbYVJ učinnostidneÍr ]'6. 70|4'

*,,"0,,*"

před5eda okřesního

*IďulIzeň

. město

