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Za účelem stanovení žádoucích standardů chování zaměstnanců Krajské hygienické stanice 

Středočeského kraje se sídlem v Praze a informování veřejnosti o chování, jež je oprávněna 

od zaměstnanců Krajské hygienické stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze jako úřadu 

veřejné správy očekávat: 

 

1. v y d á v á m 

vnitřní předpis Krajské hygienické stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, 

kterým se vydává Etický kodex zaměstnanců Krajské hygienické stanice 

Středočeského kraje se sídlem v Praze a kterým se zaměstnancům Krajské hygienické 

stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze ukládá naplňovat a uplatňovat při 

výkonu veřejné správy Principy dobré správy formulované Veřejným ochráncem 

práv,   

 

2. u k l á d á m  

náměstkům všech úseků povinnost seznámit s tímto vnitřním předpisem podřízené 

zaměstnance a postupovat podle zásad v něm stanovených, 

 

3. r u š í m  

 Příkaz ředitele č. 18/2008 ze dne 23. 6. 2008. 

  

 

 

 

 

 Tento vnitřní předpis nabývá účinnosti dnem 1. 7. 2012 
 
 

 
 
  

 
____________________ 

ředitel KHS 
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V návaznosti na usnesení vlády České republiky ze dne 9. května 2012 č. 331 o Etickém 
kodexu úředníků a zaměstnanců veřejné správy a za účelem stanovení žádoucích standardů 
chování zaměstnanců Krajské hygienické stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze (dále 
jen „zaměstnanci“) a informování veřejnosti o chování, jež je oprávněna od zaměstnanců 
očekávat, vydávám tento 
 
 

ETICKÝ KODEX ZAM ĚSTNANCŮ  
 

Preambule 
 

Zaměstnanci jsou povinni při svém rozhodování dodržovat a ctít zákonnost všech 
postupů a rovný přístup ke všem fyzickým i právnickým osobám. Smyslem tohoto 
kodexu je vytvářet, udržovat a prohlubovat důvěru veřejnosti ve veřejnou správu. 
 
Účelem tohoto etického kodexu je vymezit a podporovat žádoucí standardy chování 
zaměstnance ve vztahu k veřejnosti a spolupracovníkům.  
 
Zaměstnanec zachovává věrnost zásadám práva a spravedlnosti vyplývajícím z 
evropského kulturního a historického dědictví, jedná v duchu nedotknutelných hodnot 
lidské důstojnosti a svobody, zachovává úctu a loajalitu k České republice, jakož i ke 
Krajské hygienické stanici Středočeského kraje se sídlem v Praze (dále jen „KHS“) a 
ostatním úředníkům a zaměstnancům veřejné správy. 

 
 

Článek 1 
Zákonnost 

 
1. Zaměstnanec plní úkoly KHS v souladu s ústavním pořádkem, se zákony a ostatními 

právními předpisy a s právem Evropské unie, jakož i s mezinárodními smlouvami, 
kterými je Česká republika vázána.  

 
2. Při plnění úkolů KHS jedná zaměstnanec pouze v rozsahu pravomoci zákonem mu 

svěřené a v souladu s jejím účelem. 
 
 

Článek 2 
Rozhodování 

 
1. V mezích zákona zaměstnanec vždy volí nejvhodnější řešení s ohledem na veřejný 

zájem a rozhodné okolnosti konkrétního případu. Dbá na to, aby rozhodnutí nemohlo 
být z objektivního hlediska vnímáno jako nespravedlivé. Do práv osob zaměstnanec 
zasahuje jen za podmínek stanovených zákonem a v nezbytném rozsahu, nutném k 
dosažení účelu sledovaného veřejným zájmem, k jehož ochraně mu byla pravomoc 
svěřena.  

 
2. Při volbě nejvhodnějšího postupu zaměstnanec respektuje v mezích právních předpisů 

též koncepce, priority a cíle KHS, její vnitřní předpisy a pokyny nadřízených vydané v 
souladu s tímto kodexem. 
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Článek 3 

Profesionalita 
 

1. Výkon veřejné správy je službou veřejnosti. Zaměstnanec vykonává veřejnou správu 
na vysoké odborné úrovni, kterou si prohlubuje průběžným studiem, s nejvyšší mírou 
slušnosti, porozumění a ochoty a bez jakýchkoli předsudků, v souladu se zásadou 
rovných příležitostí bez ohledu na barvu pleti, pohlaví, národnost, náboženství, 
etnickou příslušnost nebo jiné charakteristiky. Nepřipouští diskriminaci či obtěžování. 
Za kvalitu své práce a za rozvíjení svých odborných znalostí je zaměstnanec osobně 
odpovědný a své vzdělání si studiem průběžně prohlubuje.  

 
2. Zaměstnanec jedná korektně s ostatními spolupracovníky i se zaměstnanci jiných 

orgánů veřejné správy, respektuje znalosti a zkušenosti svých kolegů i jiných 
odborníků a účinně je využívá i pro svůj odborný růst.  
 

3. Společným úsilím vytvářejí zaměstnanci v pracovních týmech atmosféru spolupráce a 
důvěry. Rozdílnost v názorech nevyjadřují s osobní zaujatostí. Případné pracovní 
spory řeší věcně, kultivovaně a otevřeně s přímými nadřízenými a jejich rozhodnutí 
respektují. Vedoucí zaměstnanci uplatňují vůči zaměstnancům rovný přístup s 
důrazem na hodnocení dle odvedené práce; jsou si vědomi nezbytnosti dobře 
připraveného a kvalifikovaného zaměstnaneckého potenciálu a umožňují 
zaměstnancům další vzdělávání v zájmu efektivní práce. Vedoucí zaměstnanci 
dohlížejí na využití odborných znalostí všech podřízených zaměstnanců a na jejich 
plnoprávné začlenění do pracovního týmu. 

 
4. Ve vztahu k veřejnosti jedná zaměstnanec s nejvyšší mírou zdvořilosti, vstřícnosti a 

ochoty a bez jakýchkoli předsudků. Při plnění svých pracovních úkolů zaměstnanec 
jedná tak, aby naplňoval Principy dobré správy, jež formuloval Veřejný ochránce 
práv v deseti bodech, které tvoří přílohu tohoto vnitřního předpisu. Tyto principy 
každý zaměstnanec ve své každodenní činnosti při službě veřejnosti důsledně 
uplatňuje. 

 
 

Článek 4 
Nestrannost 

 
1. Zaměstnanec dbá na to, aby jeho rozhodování bylo objektivní, nestranné a přijaté 
řešení bylo vždy v souladu s veřejným zájmem. Při rozhodování nesmí zaměstnanec 
preferovat osobní či skupinové zájmy ani se nechat ovlivnit pozitivními či negativními 
vztahy ke konkrétním osobám. Zaměstnanec se zdrží také všeho, co by mohlo ohrozit 
důvěru v nestrannost jeho rozhodování.  

 
2. Ve shodných nebo podobných případech jedná zaměstnanec tak, aby mezi 

jednotlivými postupy nevznikaly rozdíly, jež není možno odůvodnit objektivními 
skutečnostmi, zejména konkrétními okolnostmi daného případu. 

 
3. Zaměstnanec vystupuje vůči účastníkům právních vztahů objektivně tak, aby je 

neuváděl v omyl o jejich právech a povinnostech, informuje je srozumitelně; veškerá 
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hodnocení provádí profesionálně, objektivně, bez emocí a bez sledování osobního 
prospěchu a v souladu s právem a spravedlností. 

Článek 5 
Rychlost a efektivita 

 
Zaměstnanec vyřizuje pracovní záležitosti zodpovědně, bez zbytečných průtahů, 
nejpozději v zákonem stanovených lhůtách. Při plnění jemu svěřených úkolů 
postupuje tak, aby stranám ani úřadu nevznikaly zbytečné náklady. 

 
 

Článek 6 
Střet zájmů 

 
1. Zaměstnanec svým jednáním předchází situacím, ve kterých by byl vystaven 

možnému střetu svého soukromého zájmu a zastávaného funkčního zařazení. 
Soukromý zájem zahrnuje jakoukoliv výhodu pro něj, jeho rodinu, blízké a příbuzné 
osoby a právnické nebo fyzické osoby, se kterými měl nebo má obchodní nebo 
politické vztahy. 

 
2. Zaměstnanec nesmí ohrozit veřejný zájem tím, že se bude odvolávat na svou pozici 

nebo funkci v KHS ve věcech, které nesouvisejí s plněním jemu svěřených úkolů při 
výkonu veřejné správy. 

 
3. Zaměstnanec se nezúčastní žádné činnosti, která se neslučuje s řádným výkonem jeho 

pracovních povinností nebo tento výkon omezuje. 
 

4. Pokud si zaměstnanec není jistý, zda jde o úkony slučitelné s jeho podílem na výkonu 
veřejné správy, projedná záležitost se svým nadřízeným. 

 
 

Článek 7 
Protikorup ční jednání 

 
1. Zaměstnanec nesmí při svém rozhodování a v souvislosti s  rozhodováním přijímat ani 

vyžadovat dary či jiná zvýhodnění pro sebe nebo někoho jiného, popřípadě jakýmkoli 
jiným způsobem připustit ovlivnění plnění jemu svěřených úkolů v oblasti veřejné 
správy, objektivního hodnocení věci a nestranného rozhodování. Dary nebo výhody 
poskytované zaměstnanci zaměstnavatelem tímto nejsou dotčeny. 

 
2. Zaměstnanec jedná tak, aby se při plnění jemu svěřených úkolů v oblasti veřejné 

správy nedostal do postavení, ve kterém by byl zavázán nebo se cítil být zavázán 
oplatit službu či laskavost, která mu byla prokázána. 

 
3. Zaměstnanec se vyvaruje vztahů vzájemné závislosti a nepatřičného vlivu jiných osob 

(klientelismus, nepotismus), jež by mohly ohrozit jeho nestrannost. 
 

4. Jakékoli korupční jednání nebo podezření na takové jednání, o kterém se zaměstnanec 
dozvěděl hodnověrným způsobem, je povinen oznámit svému nadřízenému nebo 
orgánu činnému v trestním řízení. Dále je zaměstnanec povinen bezodkladně oznámit 
nabídnutí či získání neoprávněné výhody. 
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5. Ve všech případech, kdy by mohla vzniknout pochybnost, zda zaměstnanec postupuje 

v souladu s tímto článkem, informuje zaměstnanec svého nadřízeného a postupuje dle 
jeho pokynů. 

 
 

Článek 8 
Nakládání se svěřenými prostředky 

 
Zaměstnanec vynakládá, v souladu s právními předpisy, veškeré úsilí, aby zajistil 
maximálně efektivní a ekonomické spravování a využívání finančních zdrojů a 
zařízení, které mu byly svěřeny, jakož i služeb, které mu byly poskytnuty. S těmito 
svěřenými prostředky nakládá efektivně a hospodárně. 

 
 

Článek 9 
Ml čenlivost 

 
1. Zaměstnanec zachovává mlčenlivost o skutečnostech, o kterých se dozvěděl v 

souvislosti s plněním úkolů KHS, jež by mohly poškodit nebo ohrozit činnost 
zaměstnavatele. Povinnost mlčenlivosti se nevztahuje na skutečnosti, které zakládají 
podezření na korupční jednání. 

 
2. Zaměstnanec je povinen zachovat mlčenlivost o skutečnostech, které se dozvěděl při 

výkonu své úřední činnosti, zejména o osobních údajích nebo utajovaných 
informacích v rozsahu stanoveném právními předpisy, pokud nebyl této povinnosti v 
souladu s právními předpisy zproštěn. 

 
 

Článek 10 
Informování veřejnosti 

 
Zaměstnanec poskytuje při plnění svých úkolů pravdivé a úplné informace v souladu s 
právními předpisy. Informace o činnosti KHS, plnění jejích funkcí, jakož i další 
informace určené veřejnosti sdělují za KHS pouze zaměstnanci, kteří jsou k tomu dle 
vnitřních předpisů KHS určeni. 

 
 

Článek 11 
Veřejná činnost 

 
1. Zaměstnanec jedná při výkonu veřejné správy politicky nestranným způsobem. 

Zaměstnanec nevykonává veřejnou činnost, která by mohla narušit důvěru veřejnosti v 
jeho schopnost nestranně plnit úkoly veřejné správy. 

 
2. Zaměstnanec se v soukromém životě vyhýbá takovým činnostem, chování a jednání, 

které by mohly snížit důvěru ve veřejnou správu v očích veřejnosti nebo dokonce 
zavdat příčinu k ovlivňování zaměstnance. Jedná tak, aby jeho chování přispívalo k 
dobré pověsti KHS jako úřadu veřejné správy. 
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Článek 12 

Reprezentace 
 

1. Zaměstnanec svým jednáním a vystupováním podporuje důvěryhodnost a vážnost 
úřadu.  
 

2. Zaměstnanec jedná s každým ohleduplně, způsobem přiměřeným jeho sociálním 
schopnostem a komunikačním potřebám, a respektuje jeho individualitu. Veškerá 
jednání s dotčenými osobami vede zaměstnanec taktně a způsobem, který respektuje 
důstojnost těchto osob.  
 

3. Zaměstnanec užívá v zaměstnání oděv, který je adekvátní jeho práci a odpovídá 
vážnosti jeho úřadu. 
 

 
Článek 13 

Uplatnitelnost a vymahatelnost 
 

Tento etický kodex je závazný pro všechny zaměstnance KHS. Kodex navazuje na 
základní práva a povinnosti zaměstnanců uvedené v zákoníku práce a pracovním řádu 
KHS. Přestože představuje především morální závazek zaměstnanců k určitému 
chování a jednání a z tohoto důvodu neobsahuje žádná vlastní sankční opatření, bude v 
určitých případech možné jeho nerespektování kvalifikovat jako porušení povinností 
vyplývajících z právních předpisů vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci 
se všemi právními důsledky s tím spojenými. Dodržování zásad v tomto kodexu 
obsažených je součástí hodnocení práce zaměstnanců KHS.  

 
 
 

Článek 14 
Závěrečná ustanovení 

 
1. Zaměstnanec dodržuje stanovené etické zásady, aktivně podporuje etické jednání a 

podílí se na vytváření protikorupčního prostředí. Uvědomuje si, že selhání jednotlivce 
v oblasti etiky má dopad na veřejnou správu jako celek, a proto jde ostatním 
příkladem.  

 
2. Respektování zásad etiky je věcí profesionální cti zaměstnance. Bez jejich dodržování 

a dodržování tohoto etického kodexu nelze dostát profesionální povinnosti 
zaměstnance. 
 

3. Poukáže-li zaměstnanec oprávněně na neetické chování, nebude mít jeho jednání 
negativní důsledky v pracovněprávních vztazích. 
 

4. Stávající zaměstnanci budou s tímto kodexem seznámeni. Při přijímání nového 
zaměstnance bude etický kodex přiložen přímo k pracovní smlouvě. Obsah kodexu 
bude zveřejněn na webových stránkách KHS. 



  Příloha k vnitřnímu předpisu KHS č. 9/2012 
 

            

PRINCIPY DOBRÉ SPRÁVY 
 

1. SOULAD S PRÁVEM 

Úřad postupuje v souladu s právním řádem České republiky jako celkem. Právní předpisy 
aplikuje v jejich vzájemné souvislosti. Tam, kde je výklad určitého právního ustanovení ne-
jednoznačný, vykládá jej úřad podle jeho smyslu, přičemž respektuje zejména stanoviska nad-
řízeného úřadu a konstantní judikaturu soudů. Nadřízený úřad na žádost podřízeného úřadu 
poskytne své jednoznačné a srozumitelné právní stanovisko k řešení určitého právního pro-
blému. Nadřízený úřad také sám v důležitých právních otázkách aktivně sjednocuje postup 
podřízených úřadů vydáváním závazných právních stanovisek. 

2. NESTRANNOST 

Úředník přistupuje ke všem osobám ve stejné situaci stejně a nečiní žádné neodůvodněné roz-
díly v zacházení s nimi, přitom respektuje princip přiměřenosti. Úředník se snaží oprostit ode 
všech předsudků, zachovávat politickou i náboženskou neutralitu a nezavdávat žádnou příči-
nu k pochybnostem o své nepodjatosti. Pokud se rozhodne nepřihlížet k vyjádření či požadav-
ku některé osoby, vždy takový postup odůvodní. Stížnost osoby na konkrétního úředníka řeší 
zásadně jiný úředník než ten, proti kterému stížnost směřuje. Výsledek prošetření takové stíž-
nosti vychází z porovnání tvrzení obou stran a objektivně zjištěných skutečností. 

3. VČASNOST 

Úřad vyřídí každé podání osoby v rozumném a přiměřeném čase bez zbytečných průtahů. 
Jestliže si vyřízení vyžádá delší dobu, než je obvyklé, úřad o tom osobu vždy vyrozumí, při-
čemž uvede důvody prodlevy a předpokládaný termín, kdy bude podání vyřízeno. Pokud mů-
že mít rozhodnutí úřadu vliv na výsledek jiného řízení, snaží se úřad rozhodnout ještě před 
ukončením tohoto souvisejícího řízení. O svém postupu ve věci uvědomí včas úřady, pro kte-
ré je výsledek jeho řízení důležitý. U řízení zahajovaných z vlastního podnětu zahájí úřad ří-
zení bezodkladně, jakmile se dozví o důvodu pro jeho zahájení, a dokončí ho v takovém čase, 
aby bylo dosaženo jeho účelu. 

4. PŘEDVÍDATELNOST 

Úřad naplňuje legitimní očekávání osob a rozhoduje shodně s tím, jak rozhodoval obdobné 
případy v minulosti nebo jak rozhoduje obdobné případy nadřízený úřad. Pokud se od své 
dosavadní praxe v konkrétním případě odchýlí, výslovně to uvede v rozhodnutí a tento postup 
odůvodní. V obdobných případech používá úřad obdobné postupy a při užití správního uvá-
žení se drží předem stanovených obecných měřítek. Při změně obecných pravidel úřad tako-
vou změnu s dostatečným předstihem přiměřeným způsobem zveřejní a vytvoří předpoklady 
pro hladký přechod k novým pravidlům. Nejvýznamnější závěry a poznatky ze své činnosti 
úřad zveřejňuje. Struktura důležitých dokumentů úřadu je ustálená a přehledná, aby se v nich 
osoby mohly snadno orientovat. 
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5. PŘESVĚDČIVOST 

Úředník při řízení poskytuje osobě přiměřené informace o zjištěných skutečnostech a o jejích 
povinnostech vůči úřadu a informuje ji o postupu úřadu tak, aby osoba plně pochopila účel 
řízení, orientovala se v jeho průběhu a mohla využívat svá procesní práva. Úředník se snaží 
podávat přesné informace takovým způsobem, aby nikoho neuvedl v omyl. Při komunikaci 
s osobou přihlíží k jejím dorozumívacím a intelektuálním schopnostem a snaží se všechny její 
dotazy řádně zodpovědět. Úřední dokumenty určené osobám jsou psány jednoduchým a jas-
ným jazykem, aby jim osoby snadno porozuměly. 

Písemné odůvodnění rozhodnutí úřadu je přehledné, srozumitelné a jednoznačné. Úřad poučí 
osobu o možnosti použití opravných prostředků proti svému rozhodnutí, a to včetně soudního 
přezkumu. Úřad vždy podnikne účinné kroky k tomu, aby se osoba, jíž se rozhodnutí týká, o 
něm dozvěděla. Úřad také poctivým způsobem informuje veřejnost o přípravě rozhodnutí 
obecného dosahu a dá jí možnost vyjádřit se k jeho obsahu. 

6. PŘIM ĚŘENOST 

Úřad zasahuje do práv a oprávněných zájmů osob jen tam, kde je to nutné k dosažení účelu 
řízení a pouze v nezbytné míře. Úřad zohledňuje při uplatňování svých pravomocí mimořád-
nou situaci určité osoby tak, aby jeho postup vůči ní nebyl nepřiměřeně tvrdý. Po osobách 
požaduje pouze takovou míru součinnosti, která je k dosažení účelu řízení nezbytná. Ke spl-
nění uložených povinností stanovuje osobám s ohledem na jejich osobní poměry přiměřenou 
lhůtu zahrnující i čas potřebný na přípravu k plnění nově uložených povinností. V zájmu raci-
onality výkonu správy uplatňuje úřad zákony způsobem, který nevede k absurdním výsledkům 
a odpovídá cílům sledovaným zákonodárcem. 

7. EFEKTIVNOST 

Úřad usiluje o komplexní řešení věci. Jestliže některý odbor nebo organizační jednotka úřadu 
obdrží od osoby podání, které jí nepřísluší řešit, postoupí toto podání věcně příslušné části 
úřadu a osobu o tom informuje. Pokud věc řeší souběžně několik odborů nebo organizačních 
jednotek téhož úřadu nebo několik různých úřadů, zjišťují vzájemně informace o svém postu-
pu, předávají si je a společně tento postup koordinují. Každý úřad je ve své činnosti důsledný 
a usiluje o skutečné, nikoliv pouze formální vyřešení celé věci. Činí proto účelné kroky 
k realizaci svých rozhodnutí v praxi a provádí i následnou kontrolu jejich naplňování. 

8. ODPOVĚDNOST 

Úřad se nevyhýbá posouzení otázky nebo přijetí rozhodnutí ve věci, která spadá do jeho pů-
sobnosti. V případě, že úřad udělá chybu, jasně a výslovně tuto chybu přizná, písemně se za ni 
osobě omluví a neodkladně přijme účinná opatření k nápravě, popřípadě osobu poučí o mož-
nosti žádat o náhradu škody způsobené nesprávným úředním postupem. 

Úředník vynakládá veřejné zdroje pouze v takovém rozsahu, který je nezbytný k dosažení 
účelu řízení. Při své činnosti se snaží předcházet škodám na zdraví a majetku osob i státu a na 
veřejných statcích. S informacemi získanými při výkonu veřejné správy nakládá citlivě 
a poskytuje jim náležitou ochranu, přičemž bere ohled na soukromí a rodinný život osob. 
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9. OTEVŘENOST 

Úřad umožní osobám nahlížet do všech úředních dokumentů a pořizovat si jejich kopie. Úřad 
pečlivě dodržuje spisový pořádek, takže je schopen jednotlivé dokumenty vyhledat. Přístup 
osob k úředním dokumentům omezí úřad pouze do té míry, jakou vyžaduje ochrana osobních 
údajů, soukromí, oprávněných zájmů jiných osob, utajovaných informací, obchodních tajem-
ství nebo jiné zákonné limity. Poplatek za zpřístupnění úředních dokumentů či pořízení jejich 
kopií stanovuje úřad tak, aby tím nezabraňoval osobám v získání informací o činnosti úřadu. 

Při styku s osobami uvádí úředník, který věc vyřizuje, své jméno, funkci a telefonický či 
emailový kontakt. Tyto údaje jsou uvedeny i na všech dokumentech a na internetových strán-
kách úřadu. Budova úřadu je vybavena informačním systémem, který zaručuje snadnou orien-
taci osob a možnost identifikace úředníků na jejich pracovištích. Úřední deska je umístěna na 
viditelném místě, je zřetelně označena a přehledně členěna. 

10. VSTŘÍCNOST 

Úředník se chová k osobám s respektem a zdvořilostí a je korektní vůči jiným úředníkům. 
Všem sdělením věnuje náležitou pozornost a na všechna podání řádně odpovídá, s výjimkou 
podání anonymních a opakujících se. V rámci svých možností se snaží osobě pomoci dosáh-
nout cíle, který sleduje svým podáním. Úředník za žádných okolností nenarušuje lidskou dů-
stojnost osob, neboť si je vědom toho, že náplní jeho práce je služba veřejnosti. 

 
 

 
 


