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Č.j.: HSHMP 5452/2016 

V Praze dne 5.2.2016 

 

      Na základě potřeby formulace zásad řádného výkonu státní služby ve služebních úřadech 

(dále jen ,,služba"),  úpravy a podpory dodržování žádoucích standardů chování státního 

zaměstnance ve vztahu k veřejnosti a spolupracovníkům, s cílem zvyšovat důvěru veřejnosti 

ve státní správu, k naplnění předpokladů, vyplývajících z ustanovení § 77 odst. 1 písm. t) zák. 

č. 234/2014 Sb., o státní službě (dále jen „zákon o státní službě“), s užitím služebního 

předpisu náměstka ministra vnitra pro státní službu č. 13 ze dne 14. 12. 2015, vydávám 

 

služební předpis č. 1/2016, 

kterým se stanoví pravidla etiky státních zaměstnanců. 

 

Čl. 1 

Obecné zásady 

     Pro účely tohoto služebního předpisu se v souladu s ustanovením § 11 odst. 3 zákona o 

státní službě za státní zaměstnance považují i zaměstnanci v pracovním poměru vykonávající 

činnosti podle § 5 zákona o státní službě. Ostatní zaměstnanci Hygienické stanice hl. m. Prahy 

(dále jen „HS HMP“) jsou povinni respektovat stanovená pravidla etiky v takovém rozsahu, 

který je přiměřený charakteru práce vykonávané jimi v pracovním či jiném obdobném poměru 

k HS HMP. 

 

Čl. 2 

Základní zásady 

(1) Státní zaměstnanec jedná s vědomím, že veřejnost oprávněně očekává otevřenou, 

přístupnou, řádně vedenou a vykonávanou státní správu. 

(2) Státní zaměstnanec jedná v souladu se zásadami práva a spravedlnosti vyplývajícími z 

principů demokracie a právního státu, které jsou obsaženy v Ústavě České republiky a 

v Listině základních práv a svobod, jedná v duchu nedotknutelných hodnot svobody, 

rovnosti a lidské důstojnosti, zachovává věrnost České republice, jakož i úctu a 

loajalitu vůči služebním úřadům a spolupracovníkům. 

(3) Státní zaměstnanec ctí zákonnost výkonu služby a uplatňuje rovný přístup ke všem 

osobám, jichž se činnost služebního úřadu v jednotlivém případě dotýká (dále jen 

,,dotčené osoby"). 
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(4) Státní zaměstnanec je povinen osvojit si principy dobré správy, které tvoří přílohu 

tohoto služebního předpisu a postupuje podle takto formulovaných principů při 

výkonu kompetencí, jemu svěřených. 

 

Čl. 3 

Zákonnost 

(1) Státní zaměstnanec vykonává službu v souladu s ústavním pořádkem, zákonem o 

státní službě, dalšími zákony a ostatními právními předpisy, právem Evropské unie, 

jakož i s mezinárodními smlouvami, které jsou součástí právního řádu České 

republiky. 

(2) Státní zaměstnanec dodržuje služební předpisy a příkazy k výkonu služby a respektuje 

cíle, koncepce a priority služebního úřadu. 

(3) Státní zaměstnanec jedná pouze v rozsahu pravomoci svěřené služebnímu Úřadu 

zákonem nebo na základě zákona a v souladu s jejím účelem a v mezích svého 

oprávnění. 

 

Čl. 4 

Přiměřenost 

(1) Při plnění služebních úkolů volí státní zaměstnanec řešení, které je v souladu s 

veřejným zájmem, nestranné, nezávislé a odpovídá okolnostem daného případu, Dále 

dbá na to, aby při rozhodování skutkově shodných nebo podobných případů 

nevznikaly nedůvodné rozdíly. 

(2) Do práv a oprávněných zájmů dotčených osob státní zaměstnanec zasahuje jen za 

podmínek stanovených zákonem a v nezbytném rozsahu. 

 

Čl. 5 

Profesionalita 

(1) Státní zaměstnanec vykonává službu na vysoké odborné úrovni. Za kvalitu služby a 

rozvíjení své odbornosti je osobně odpovědný, své vzdělání si průběžně doplňuje a 

sleduje vývoj ve svém oboru nebo oborech služby. 

(2) Státní zaměstnanec jedná profesionálně, nestranně a nezávisle objektivně, čestně, bez 

nepřiměřeného projevu emocí a bez sledování osobního prospěchu tak, aby neohrozil 

dobrou pověst, vážnost a důvěryhodnost služebního úřadu. 

(3) Státní zaměstnanec jedná korektně se spolupracovníky i zaměstnanci jiných 

služebních úřadů, respektuje jejich znalosti a zkušenosti i znalosti a zkušenosti jiných 

odborníků a účinně je využívá i pro svůj odborný růst. Zachovává kooperativní a 



kolegiální prostředí, dbá na pozitivní rozvoj vztahů a podporuje vzájemnou otevřenost 

a vstřícnost, 

 

 

Čl. 6 

Vystupování 

(1) Státní zaměstnanec vystupuje kultivovaně, vyjadřuje se převážně spisovně a dbá na 

odpovídající verbální i neverbální komunikaci. Při užití hovorové češtiny se důsledně 

vyhýbá jakýmkoli projevům, výrazům či formulacím, které my mohly ohrozit či snížit 

vážnost úřadu či státní služby jím vykonávané. 

(2) Státní zaměstnanec jedná zdvořile, vstřícně, s porozuměním, ochotou a bez jakýchkoli 

předsudků, v souladu se zásadou rovných příležitostí, bez ohledu na národnost, 

pohlaví, etnický či rasový původ, náboženství či víru, věk, sexuální orientaci či 

zdravotní postižení, nebo jiné charakteristiky a nepřipouští diskriminaci či obtěžování. 

(3) K dotčeným osobám státní zaměstnanec přistupuje taktně, vlídně a ohleduplně, 

způsobem přiměřeným jejich sociálním a komunikačním potřebám, a respektuje jejich 

individualitu a důstojnost. ¨ 

(4) Státní zaměstnanec vystupuje vůči dotčeným osobám tak, aby je neuváděl v omyl o 

jejich právech a povinnostech, a informuje je jasně, přesně, úplně, pravdivě a 

srozumitelně. Je si vědom, že dotčené osoby mají právo znát jeho jméno, popřípadě 

jména, a příjmení, služební označení a název organizačního útvaru služebního úřadu, v 

němž je státní zaměstnanec zařazen, o čemž je uvědomuje způsobem obvyklým v 

úředním styku. 

(5) Státní zaměstnanec při výkonu služby dbá na čistotu a úpravu svého zevnějšku. Užívá 

při výkonu služby oděv, který je adekvátní aktuálně vykonávané práci a odpovídá 

současně vážnosti úřadu, který reprezentuje. 

 

Čl. 7 

Rychlost a efektivita 

(1) Státní zaměstnanec plní služební úkoly osobně, řádně, bez zbytečných průtahů a v 

zákonem stanovených lhůtách. 

(2) Při plnění služebních úkolů postupuje státní zaměstnanec v souladu se zásadou 

hospodárnosti tak, aby dotčeným osobám ani služebním úřadům nevznikaly zbytečné 

náklady. 

 

 



Čl. 8 

Střet zájmů 

(1) Státní zaměstnanec předchází situacím, které by mohly ohrozit důvěru v jeho 

nestrannost, nezávislost a spravedlivost a ve kterých by byl vystaven možnému střetu 

svých osobních zájmů s veřejným zájmem na řádném výkonu služby, přičemž za 

osobní zájem se považuje každá případná výhoda pro státního zaměstnance, osoby 

blízké a fyzické a právnické osoby, se kterými má osobní, obchodní, pracovní nebo 

politické vztahy. Ustanovení právních předpisů upravující vyloučení z projednávání a 

rozhodování věci nejsou tímto služebním předpisem dotčena. 

 

(2)  Státní zaměstnanec nesmí ohrozit veřejný zájem tím, že se bude odvolávat na své 

postavení státního zaměstnance ve věcech, které nesouvisejí s výkonem služby, nebo 

že bude zneužívat své postavení a informace, o nichž se dozvěděl při výkonu služby. 

 

(3) Státní zaměstnanec, i v době, kdy službu nevykonává, se vyhýbá činnostem a 

jednáním, která se neslučují s řádným výkonem služby, nebo jej omezují. Dále se 

vyhýbá činnostem a jednáním, které by mohly snížit důvěru veřejnosti ve státní 

správu. 

 

 

Čl. 9 

Korupce 

(1) Státní zaměstnanec předchází rizikům korupce a podvodu a nežádoucím vnějším 

vlivům, jež by mohly ohrozit řádný výkon služby. Předchází i vzniku vztahů a situací, 

ve kterých by byl nebo by se mohl cítit být zavázán oplatit dary, jiné výhody či plnění 

(dále jen ,,dary"), které mu byly poskytnuty. 

(2) Státní zaměstnanec nesmí v souvislosti s výkonem služby vyžadovat dary pro sebe 

nebo jiného, 

(3) Státní zaměstnanec nesmí v souvislosti s výkonem služby přijímat žádné dary, které 

by mohly ovlivnit řádný výkon služby, ani dary, které nejsou způsobilé ovlivnit řádný 

výkon služby, pokud jejich hodnota přesahuje částku 300 Kč, a to včetně drobných 

opakovaných darů od téhož dárce nebo v téže záležitosti v blízké časové souvislosti, 

jejichž celková hodnota přesáhne částku 300 Kč. O nabídce takových darů vyhotoví 

státní zaměstnanec záznam, v němž uvede jméno, popřípadě jména, a příjmení dárce, 

popis daru, důvod, pro který mu byl nabídnut, a důvod, pro který jej nepřijal, 

(4) O přijetí daru v souvislosti s výkonem služby, jenž není způsobilý ovlivnit řádný 

výkon služby a jehož hodnota nepřesahuje částku 300 Kč, vyhotoví státní zaměstnanec 

záznam, v němž uvede jméno, popřípadě jména, a příjmení dárce, popis daru a důvod, 

pro který jej obdržel.  



(5) Za dary se nepovažují plnění z pouhé společenské úsluhy či plnění poskytovaná při 

společenských či protokolárních příležitostech, jsou-li jim úměrná svým účelem i 

hodnotou. Za dary se rovněž nepovažují drobné reklamní a propagační předměty.  

(6) Předpokládá-li státní zaměstnanec jednání s rizikem korupce nebo podvodu nebo 

jednání s prvky lobbingu, vede je za přítomnosti minimálně jednoho svého 

spolupracovníka. O takovém jednání vyhotoví státní zaměstnanec záznam, v němž 

uvede jméno, popřípadě jména, a příjmení osob, s nimiž jednal, jméno, popřípadě 

jména, a příjmení dalších osob, které byly jednání přítomny, popis a účel jednání a 

případně důvod, pro který předpokládá riziko korupce nebo podvodu. 

(7) Záznamy uvedené v odstavcích 3, 4 a 6 předá státní zaměstnanec představenému. 

Představený tyto záznamy posoudí, a zjistí-li, že jednáním dárce mohlo dojít ke 

spáchání trestného činu, podá oznámení orgánu činnému v trestním řízení. Předáním 

záznamu představenému se státní zaměstnanec nezprostí povinností vyplývajících z 

trestněprávních předpisů. 

(8) Práva a povinnosti vyplývající z právního předpisu upravujícího oznamování 

podezření ze spáchání protiprávního jednání ve služebním úřadu nejsou tímto 

služebním předpisem dotčeny 

 

Čl. 10 

Nakládání se svěřenými prostředky 

Státní zaměstnanec vynakládá veškeré úsilí k maximálně účelnému, hospodárnému a 

efektivnímu spravování a využívání zdrojů, zařízení a služeb, které mu byly 

poskytnuty k plnění služebních úkolů. 

 

 

Čl. 11 

Osvěta 

(1) Služební úřad dbá na řádné seznámení státních zaměstnanců s etickými pravidly a v 

rámci prohlubování vzdělání státních zaměstnanců podporuje a zajišťuje jejich osvětu. 

(2) Představený vede podřízené státní zaměstnance k dodržování etických pravidel, 

přičemž jim jde příkladem. Je schopen a připraven řešit etické otázky vyvstalé při 

výkonu služby. 

 

 

 

 



Čl. 12 

Závěrečná ustanovení 

(1) Státní zaměstnanec dodržuje etická pravidla, aktivně podporuje etické jednání a podílí 

se na vytváření protikorupčního prostředí. Uvědomuje si, že selhání jednotlivce má 

dopad na státní správu jako celek, a proto jde ostatním příkladem. 

(2) Poukáže-li státní zaměstnanec oprávněně na neetické jednání, nesmí být v souvislosti s 

tím znevýhodněn. 

(3) Respektování etických pravidel| je věcí profesní cti státního zaměstnance. Bez jejich 

dodržování nelze dostát profesní povinnosti státního zaměstnance. 

(4) Porušení pravidel etiky je porušením služební kázně. 

 

 

Čl. 13 

Tento služební předpis nabývá účinnosti dnem jeho vydání. Současně pozbývá 

účinnosti etický kodex, dříve vydaný ve formě příkazu ředitele č. 12/2012. 

 

 

 

 

 

                                                                                   

 

                                                                                    MUDr. Miroslav Slavík 

                                                                                                   ředitel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha služebního předpisu, kterým se stanoví pravidla etiky státních zaměstnanců HS HMP: 

 

 

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 nejednoznačný, vykládá jej úřad podle jeho smyslu, přičemž respektuje zejména 

stanoviska nadřízeného úřadu a konstantní judikaturu soudů. Nadřízený úřad na žádost 

podřízeného úřadu poskytne své jednoznačné a srozumitelné právní stanovisko k řešení 

určitého právního problému. 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 rozdíly v zacházení s nimi, přitom respektuje princip přiměřenosti. Úředník se 

snaží oprostit ode všech předsudků, zachovávat politickou i náboženskou neutralitu a 

nezavdávat žádnou příčinu k pochybnostem o své nepodjatosti. Pokud se rozhodne nepřihlížet 

k vyjádření či požadavku některé osoby, vždy takový postup odůvodní. Stížnost osoby na 

konkrétního úředníka řeší zásadně jiný úředník než ten, proti kterému stížnost směřuje. 

Výsledek prošetření takové stížnosti 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, přičemž uvede důvody prodlevy a předpokládaný termín, kdy bude podání 

vyřízeno. Pokud může 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 které je výsledek jeho řízení důležitý. U řízení zahajovaných z 

vlastního podnětu zahájí úřad řízení 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 

uvážení se drží předem stanovených obecných měřítek. Při změně obecných pravidel úřad 

takovou 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.  



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 jasným 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. Přiměřenost  

 

 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 

mimořádnou 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 splnění 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 racionality 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 postupu, 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 působnosti. 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 možnosti 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.  



 

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 tajemství 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 e-mailový kontakt. Tyto údaje jsou uvedeny i na všech dokumentech a na internetových 

stránkách úřadu. Budova úřadu je vybavena informačním systémem, který zaručuje snadnou 

orientaci 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 dosáhnout cíle, který sleduje svým podáním. Úředník za žádných okolností 

nenarušuje lidskou důstojnost osob, neboť si je vědom toho, že náplní jeho práce je služba 

veřejnosti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


