
                                E T I C K Ý     K O D E X

               zaměstnanců obecního úřadu Vlastibořice 

                       

I.

Etický kodex je souhrn základních etických norem jednání a chování, jejichž plnění
je předpokladem práce na obecním úřadě.

Vyjmenované zásady jsou pro všechny zaměstnance úřadu závazné.

  

II.

Základní zásady

- zaměstnanec úřadu či zastupitel obce bude vykonávat své povinnosti a pravomoci,
které mu jeho funkce ukládá, čestně a svědomitě

- bude  jednat  s občany  odpovědně  a  korektně,  stejně  tak  i  se  svými
spoluzaměstnanci.  S úctou  a zdvořile  bude jednat  s občany bez ohledu  na  rasu,
politické či náboženské vyznání

-  bude pomáhat  vytvářet  atmosféru vzájemné důvěry mezi občanem a úřadem a
bude vystupovat profesionálně

III.

Právní požadavky



 - zaměstnanec úřadu či zastupitel obce ručí za to, že jednání, která povede jménem
obecního úřadu, budou v souladu s platnými zákony a právními předpisy

-  zaměstnanec  úřadu  či  zastupitel  obce  nepovede  žádná  jednání,  k nimž  nebyl
zmocněn svým vedoucím nebo náplní práce

 

IV.

Konflikt zájmů

Zaměstnanec úřadu či zastupitel obce nezneužije informací zjištěných na úřadě ve
svůj prospěch nebo prospěch svých příbuzných a známých, případně ve prospěch
jiného.

 

Zaměstnanec  úřadu  či  zastupitel  obce  neprodleně  uvědomí  starostu  o  všech  i
potencionálních  konfliktech  zájmů,  včetně  těch,  do  nichž se  dostal  bez vlastního
přičinění.

 

Zaměstnanec  úřadu  či  zastupitel  obce  nebude  dosahovat  svého  osobního
prospěchu finančního ani jiných výhod na úkor úřadu nebo jiných občanů.

 

Zaměstnanec úřadu se ve své pracovní době bude plně věnovat záležitostem úřadu.
Nebude  podávat  občanům  neověřené  informace  nebo  informace,  které  mu
nepřísluší z titulu jeho funkce či náplně práce.

V.

Slušné a nestranné jednání



-  zaměstnanec  úřadu  či  zastupitel  obce  nesmí  být  ve  svém  jednání  ovlivněn
osobními  pocity,  přátelstvím  či  sympatiemi.  Rozhodování  musí  přísně  vycházet
z litery zákona či z povinnosti úředníka. Všechna jednání musí být vedena slušně,
bez emocí a nestranně

- při jednání v úřadě i mimo něj bude hájit zájmy obce Vlastibořice  a bude přispívat
k pozitivnímu pohledu na obec, její zastupitelstvo, starostu a obecní úřad

- dbá svého zevnějšku. Ve stanovené úřední dny a na předem sjednané schůzky
přispůsobí svůj zevnějšek tak, aby reprezentoval obecní úřad a aby jeho standard
oblečení odpovídal jednání úředníka a tím přispěl k vážnosti celého obecního úřadu

 

VI.

Dodržování kodexu

Po té,  co se zaměstnanec,či  zastupitel  obce seznámí s etickým kodexem a svým
podpisem stvrdí, že s ním byl seznámen a že akceptuje zásady uvedené v něm, je
povinen ho dodržovat.
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