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ČÁST PRVNÍ- ÚČEL A ROZSAH PŮSOBNOSTI
Účelem tohoto základního dokumentu je upravit pravidla etiky státních zaměstnanců v API (dále jen „pravidla
etiky“) dle ustanovení § 77 odst. 1 pism. t) zákona Č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů,
(dále jen „zákon o státní službě“), a dle Služebního předpisu náměstka ministra vnitra pro státní službu Č. 13/2015.

V souladu s ustanovením § 11 odst. 3 zákona o státní službě se za státní zaměstnance považují i zaměstnanci
v pracovním poměru vykonávající Činnosti podle § 5 zákona o státní službě a osoby ve služebním poměru podle
jiného zákona zařazené k vykonu služby ve služebním úřadu (dále jen „zaměstnanec").

Pravidla etiky vycházejí ze zásad řádného vykonu státní služby ve služebních úřadech [dále jen „služba") a upravují
a podporují dodržování žádoucích Standardů chování zaměstnance ve vztahu k veřejností a spolupracovníkům
s cílem zvyšovat důvěru veřejnosti ve státní správu.

ČÁST DRUHÁ - POJMY A SEZNAM ZKRATEK

HLAVA I. POJMY

Zaměstnanec Zaměstnanec API ve služebním nebo pracovním poměru

Předpis Obecně označení jednotlivých typů dokumentů

Představeny Generální ředitel, ředitel sekce, ředitel odboru, vedoucí oddělení

Zaměstnavatel Agentura pro podnikání a inovace

HLAVA II. ZKRATKY

API Agentura pro podnikání a inovace

PHR Oddělení právní a personální

KVSÚ Odbor Kancelář vedoucího služebního úřadu

GDPR Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)2016/679 o ochraně fyzickych osob v souvislosti se
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES
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ČÁST TŘETÍ - SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTACE

Zákon č. 234/2014 Sb., o Státní Službě, v platném znění

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)2016/679 o ochraně fyzických osob v Souvislosti se zpracováním
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES [GDPR)

Zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění

Služební předpis náměstka ministra vnitra pro státní službu č. 13/2015, kterým se stanoví pravidla etiky státních
zaměstnanců

Služební řád

Pracovní řád

ČÁST ČTVRTA - PŘEDMĚT ÚPRAVY

HLAVA ı. ZÁKLADNÍ ZÁSADY
1. Zaměstnanec jedná s vědomím, že veřejnost oprávněně očekává otevřenou, přistupnou, řádně vedenou a

vykonávanou Státní Správu.

2. 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
nedotknutelnosti hodnot Svobody, rovnosti a lidské důstojnosti, zachovává věrnost České republice, jakož i
úctu a Ioajalitu vůči Služebnim úřadům a spolupracovníkům.

3. Zaměstnanec cti zákonnost vykonu Služby a uplatňuje rovný přístup ke všem osobám, jichž se činnost
služebního úřadu vjednotlivém případě dotýká (dále jen „dotčené osoby").

HLAVA ıı. ZÁKONNOST
1. Zaměstnanec vykonává službu v souladu s ústavním pořádkern, zákonem o státní službě, dalšími zákony

a ostatními právními předpisy, právem Evropské unie (a to zejména GDPR),jakož is mezinárodními smlouvami,
které jsou součástí právního řádu Ceské republiky.

2. Zaměstnanec dodržuje služební předpisy a příkazy k výkonu služby a respektuje cíle, koncepce a priority
služebního úřadu.

3. Zaměstnanec jedná pouze v rozsahu pravomoci Svěřené služebnímu úřadu zákonem nebo na základě zákona
a V souladu Sjejím účelem a v mezích Svého oprávněni.

HLAVA ııı. PŘIMĚŘENOST
1. Při plnění služebních úkolů volí 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 zaměstnanec zasahuje jen za podmínek stanovených zákonem
a v nezbytném rozsahu.
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HLAVA IV. PROFESIONALITA

1. 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 Své oboru nebo oborech služby.

2. Zaměstnanec jedná profesionálně, nestranně a nezávisle, objektivně, Čestné, bez nepřiměřeného projevu
emocí a bez sledování osobního prospěchu tak, aby neohrozil dobrou pověst, vážnost a důvěryhodnost
služebního úřadu.

3. 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.

HLAVA v. vYSTUPOvÁNí
1. Zaměstnanec vystupuje kultivovaně, vyjadřuje se spisovné a dbá na odpovídající verbální í neverbální

komunikaci.

2. Zaměstnanec jedná zdvořile, vstřícné, 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 zaměstnanec přistupuje taktné, vlidně a ohleduplně, způsobem přiměřeným jejich
sociálním a komunikačním potřebám, a respektuje jejich individualítu a důstojnost.

4. Zaměstnanec vystupuje vůčí dotčeným osobám tak, aby je neuvádél v omyl o jejich právech a povinnostech,
a informuje je jasně, přesně, úplně, pravdivě a srozumitelné. 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 zaměstnanec zařazen, o Čemž je uvědomuje způsobem obvyklým v úředním styku.

5. Zaměstnanec při výkonu služby dbá na čistotu a úpravu svého zevnějšku.

HLAVA VI. RYCHLOST A EFEKTIVITA

l. Zaměstnanec plní služební úkoly osobně, řádně, bez zbytečných průtahů a v zákonem stanovených lhůtách.

2. Při plnění služebních úkolů postupuje zaměstnanec v souladu se zásadou hospodárnosti tak, aby dotčeným
osobám ani služebním úřadům nevznikaly zbytečné náklady.

HLAVA Vıı. STŘET ZÁJMŮ
1. Zaměstnanec předchází situacím, které by mohly ohrozit důvěru vjeho 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 zaměstnance, osoby blízké a fyzické a
právnícké osoby, se kterými má osobní, obchodní, pracovní nebo politické vztahy. Ustanovení právních
předpisů upravující vyloučení z projednávání a rozhodovánívěci nejsou tímto služebním předpisem dotčena.

2. Zaměstnanec nesmí ohrozit veřejný zájem tím, že se bude odvolávat na své postavení zaměstnance ve věcech,
které nesouvisí s výkonem Služby, nebo že bude zneužívat své postavení a informace, o nichž se dozvěděl při
výkonu služby.

3. Zaměstnanec se vyhýbá Činnostem a jednáním, která se neslučují s řádným výkonem služby, nebo jej omezují,
i když nevykonává službu. Dále se vyhýbá činnostem a jednáním, které by mohly snížit důvěru veřejnosti ve
státní Správu.

HLAVA VIII. KORUPCE

l. 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 čí plnění (dále jen „dary“), které mu byly poskytnuty.
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2. Zaměstnanec nesmí v souvislosti s výkonem služby vyžadovat dary pro sebe nebo jiného.

3. Zaměstnanec nesmí v Souvislosti s výkonem služby přijímat žádné dary, které by mohly ovlivnit řádný výkon
Služby. Dále nesmí přijímat 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 záležitostí v
blízké Časové souvislosti, jejichž celková hodnota přesáhne částku 300,- Kč. O nabídce takovych darů vyhotoví
zaměstnanec záznam, v němž uvede jméno, popřípadě jména, a příjmení dárce, popis daru, důvod, pro který
mu byl nabídnut, a důvod, pro kterýjej 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 zaměstnanec záznam, v němž uvede jméno, popřípadějména, a příjmení
dárce, popis daru a důvod, pro kterýjej obdržel.

5. Za dary se nepovažují plnění z pouhé společenské úsluhy či plnění poskytovaná při společenských či
protokolárních příležitostech, jsou-lijim úměrná svým účelem i hodnotou. Za dary se rovněž nepovažují drobné
reklamní a propagační předměty.

6. Předpokládá-li zaměstnanec jednání s rizikem korupce nebo podvodu nebo jednání s prvky lobbingu, vede je
za přítomnosti minimálně jednoho svého spolupracovnika. O takovém jednání vyhotoví zaměstnanec záznam,
v němž uvede jméno, popřípadě jména, a příjmení osob, s nimiž jednal, jméno, popřípadě jména, a příjmení
dalších osob, které bylyjednání přítomny, popis a účeljednání a případně důvod, pro který předpokládá riziko
korupce nebo podvodu.

7. Záznamy, které jsou Stanovené jako Závazné formuláře tohoto služebního předpisu, uvedené v této části čtvrté
hlavě VII. odstavcích 3, 4 a 6 předá zaměstnanec představenérnu. 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 zaměstnanec nezprostí povinnosti vyplývající z trestněprávních
předpisů. Práva a povinnosti vyplývající z právního předpisu upravujícího oznamování podezření ze spáchání
protiprávního jednání ve služebním úřadu nejsou tímto služebním předpisem dotčeny.

8. Zaměstnanec podle zákoníku práce nesmí v souvislosti s výkonem svého zaměstnání přijímat dary, S výjimkou
darů poskytovaných na základě právních předpisů. V případě, že je zaměstnanci podle zákoníku práce
vsouvislosti s výkonem jeho zaměstnání nabídnuta jakákoliv neoprávněna výhoda, musi ji odmítnout
a o nabídce neprodleně informovat svého přímo nadřízeného vedoucího zaměstnance.

HLAVA ıx. NAKLADANÍ sE SVĚŘENÝMI PROSTŘEDKY
Zaměstnanec vynakládá veškeré úsilí k maximálně účelnému, hospodárnému a efektivnímu spravování a využívání
zdrojů, zařízení a služeb, které mu byly poskytnuty k plnění služebních úkolu.

HLAVA x. OSVĚTA
1. Služební úřad dbá na řádné seznámení zaměstnanců s etickými pravidly a v rámci prohlubování vzdělání

zaměstnanců podporuje a zajišťuje jejich osvětu.

2. Představený vede podřízené zaměstnance k dodržování etických pravidel, přičemž jim jde příkladem. Je
schopen a připraven řešit etické otázky vyvstalé při výkonu služby.

ČÁST PATA - ZAVĚREČNA USTANOVENÍ
l. 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-Ii zaměstnanec oprávněně na neetické jednání, nesmí být v souvislosti stím znevýhodněn.

3. Respektování etických pravidel je věcí profesní cti zaměstnance. Bez jejich dodržování nelze dostát profesní
povinnosti zaměstnance.
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Zaměstnanec API je povinen dodržovat vnitřní předpisy zaměstnavatele. Porušení pravidel etikv je porušením
Služební káznë.

Tímto Služebním předpisem Č. 11/2018 verze 3.0 Se zároveň ruší a nahrazuje Služební předpis vedoucího
Služebního úřadu (311/2018, kterým Se vvdáva etickýr kodex Agentury pro podnikání a inovace verze 2.0, ze
dne 25.05.2018, ČJ. API/01969/18.

Mgr. Lukáš Vymětal
vedoucí Služebniho úřadu
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ZÁZNAM
o nepřijetí daru

Dne ......................................... mi bvl v Souvislosti S výkonem Služby nabídnut dar osobou/osobami

jméno, popř. jména a příjmení dárc-efů

ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı

struíčn'íır popis daru

Důvod/y nepřijetí daru

ij - dar je způsobilý ovlivnit řádný výkon Služby

U - dar není způsobili;r ovlivnit řádný výkon Služby, avšakjeho hodnota přesahuje Částku 300 Kč

El - drobný opakovaný dar od téhož dárce nebo v téže Záležitosti v blízké časové Souvislosti

|:| -jiný důvod (Stručně uveďte)

ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı

Záznam zpracoval/a dne ...........................................

ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı

jméno, popř. jména, příjmení, pepř. altšıdemìť:l-:'ir titul Státního Iaměstnance evidenční číslo

podph

žìtná Stvčnfısł 120 oo Praha, Česká republika
+4212] 295 3412 4114, inío@agentura-api.org

wvvv-.rflgentura-apiorg



AGENTURA
PRO PODNIKÁNÍ
A INOVACE

Foüš
SPııfzüıa

ZÁZNAM
o přijetí daru, jenž není Způsobilý ovlivnit řádný výkon služby a jehož hodnota nepřesahuje 300 Kč

Dne ......................................... jsem v Souvislosti S výkonem Siužby přijal/a dar od osob/y

ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı
ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı

ıı

jméno, popř. jména a přiimení dárcefů

ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı
ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı

ıııııııııııııııııııııııı

stručný popis daru

Důvod/y poskytnutí daru

ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı
ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı

ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı
ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı

ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı
ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı

ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı
ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı

ııııııııııııııııııııııııııııııııı

Záznam zpracoval/a dne ...........................................

evidenční číslojméno, popř. jména, přijmení, popř. akanı:h=.~miı:io§ır titul Státního zaměstnance

podpü

žnná Saefıałızoiflıerahfl,Českárepnhhka
4120 295 3112 444, info@agerıtura-api.org

wwwagentur'a-aoiorg



AGENTURA
PRO PODNIKANÍ
A INOVACE

i-ˇoos i., ,1., mi*

ZÁZNAM
o jednání s předpokladem rizika korupce, podvodu nebo s prvky lobbingu

ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı

jméno, popř. iména a příimení osob, s nimiž bylo vedeno jednání

Popis a účel jednání, případně důvod předpokladu rizika korupce nebo podvodu

Jednánívedl/a dne .................................

jmeno, popř. iména, příjmení, popř. akaı:.lı.=.rniı:l~'.\;r titul státního Iamëstnance evidenční číslo podpis

Žitná 555MB, 12ti üü Praha, Česká republika
+42E|| 296 342 444, infoiälagentura apiorg

wwwegentura-apiorg
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Další Osoby přítomné jednání

evidenční číslojmeneır pepř. jména, příjmení, pepř. akademický titul Státníhe zaměstnance

evidenční Číslojménu, pepř. jména, příjmení, pepř. eıltademìí:í‹:í;ľ titul státního Iamëstnance

;,=`..ł_. =
' "L

Žitná Sesfıe, 120 ee Praha, Česká repuhıiı-za
+420 296 342 Má, infü@agentura-api_0rg

wwwegenturavep'mrg




