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Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím

Na základě Vaší žádosti o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, Vám k níže uvedeným
dotazům poskytujeme informace:
1) Jakým způsobem je vyžadováno dodržování profesionální úřední komunikace?
Na základě zjištěných pochybení ze strany vnitřní kontroly a dozoru ze strany resortních
ministerstev, Ministerstva vnitra a krajského úřadu jsou přijímána nápravná opatření.
2) Má Vaše organizace zvláštní interní předpis týkající se komunikace s veřejností?
Ano komunikaci s veřejností upravuje Etický kodex zaměstnance statutárního města Děčín,
který je přílohou Pracovního řádu Magistrátu města Děčín, dále je proces komunikace
s veřejností upraven v Pravidlech pro vydávání periodického tisku Město Děčín – zpravodajhttps://www.mmdecin.cz/component/k2/3323-pravidla-pro-vydavani-periodickeho-tiskumesto-decin-zpravodaj. Facebookový profil Město Děčín se řídí Pravidly stránky
https://www.facebook.com/mmdecin. Dále komunikaci upravuje Směrnice 17 – Publikování
informací na webových stránkách města a sociálních sítích.
3) Má Vaše organizace zvláštní interní předpis týkající se vnitřní komunikace?
Vnitřní komunikace mezi útvary je upravena napříč vnitřními předpisy.
4) Pořádá Vaše organizace školení zaměřené na úřední komunikaci?
Školení zaměřená na úřední komunikaci jsou na základě vyhodnocení požadavků
zaměstnance a potřeb organizace zajišťována u externích subjektů. Dále mají všichni
zaměstnanci magistrátu každodenní přístup do e-learningových kurzů v rámci „vlastního“
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vzdělávacího portálu Rentel, který obsahuje cca 50 kurzů v oblasti veřejné správy, IT či
měkkých dovedností.

S pozdravem

Ing. Martin Kříž
tajemník Magistrátu města Děčín
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