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Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát

Štěpánská 796/44, 110 00 Praha 1

Vaše zn. SpZn. Čj. Vyřizuje/kl. Praha
………. ČOI 88367/22/O100 ČOI 92400/22/O100 …………… 21.7.2022

Poskytnutí informací podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů

České obchodní inspekci byla dne 11. července 2022 doručena Vaše žádost podle zákona č.
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná
pod čj. ČOI 88367/22/0100, v níž požadujete:

1. Informaci o tom, jakým způsobem je vyžadováno dodržování profesionální úřední
komunikace.

2. Zdali má Česká obchodní inspekce zvláštní interní předpis týkající se komunikace
s veřejností.

3. Zdali má Česká obchodní inspekce zvláštní interní předpis týkající se vnitřní
komunikace.

4. Zdali Česká obchodní inspekce pořádá školení zaměřené na úřední komunikaci.

K Vaší žádosti sdělujeme:

ad 1. Dodržování profesionální úřední komunikace je stanoveno především v Etickém
kodexu státního zaměstnance / zaměstnance ČOI, který navazuje na Služební předpis NMV
pro státní službu č. 13 ze dne 14. prosince 2015, kterým se stanoví pravidla etiky státních
zaměstnanců

Oba předpisy jsou závazné pro státní zaměstnance i zaměstnance.

ad 2. a 3. Externí i interní komunikace je řízena dílčími interními předpisy, v nichž jsou
stanovena pravidla pro řízení komunikace v příslušných oblastech. Základními předpisy jsou
Spisový a skartační řád a Organizační řád.

Interní komunikace uvnitř ČOI probíhá s využitím standardních komunikačních nástrojů –
telefonicky, e-mailovou korespondencí. Úkoly jsou předávány prostřednictvím porad
jednotlivých útvarů (systém porad není ve vnitřních předpisech ukotven a probíhá zvykově /
dle potřeby). Hlavním nástrojem pro předávání informací je intranet spuštěný v roce 2019,



 

jehož funkcionality jsou neustále rozvíjeny (schvalování procesů, prokazatelné seznamování 
s interními předpisy, vznášení inovačních podnětů včetně workflow, komunikace změn a 
informací, seznam dokumentace, sdílené a ad hoc složky).  
 
Další předpisy,  v nichž jsou stanoveny zásady pro vnější i vnitřní komunikaci úřadu: 
 
1. K zabezpečení vnější komunikace úřadu směrem k široké veřejnosti (především ke 
spotřebitelům, ale i podnikatelům a dalším osobám) má úřad zpracovanou Směrnici 
k zajištění jednotného postupu při zpracování a vyřizování podání přijatých Českou obchodní 
inspekcí. 
2. Právo občanů na svobodný přístup k informacím je stanoveno ve Směrnici, kterou se 
stanoví zásady pro realizaci práva občanů na svobodný přístup k informacím. 

3. Zásady pro zveřejňování dokumentů na internetových stránkách je stanoveno v Opatření, 
kterým se stanoví  postup zveřejňování pravomocných rozhodnutí ČOI týkajících se 
nekvalitních pohonných hmot a ostatních dokumentů na internetových stránkách ČOI včetně 
stanovení odpovědnosti za aktualizaci informací a dokumentů zveřejňovaných na 
internetových stránkách ČOI. 
4. Zásady komunikace se sdělovacími prostředky jsou stanoveny ve Směrnici ke komunikaci 
se sdělovacími prostředky.  
5. Zásady užívání informačních a komunikačních technologií jsou stanoveny Opatřením, 
kterým se vydává Politika bezpečného chování uživatelů informačních a komunikačních 
technologií ČOI. 
6. Zabezpečení informací na intranetu ČOI je stanoveno Opatřením, kterým se stanoví 
některé povinnosti předávání informací v souvislosti s provozem intranetu ČOI. 
 
ad 4. Česká obchodní inspekce nepořádá žádná školení zaměřená na úřední komunikaci. 
Státní zaměstnanci / zaměstnanci se však průběžně účastní školení zaměřených na úřední 
korespondenci, komunikaci, spisovný jazyk, stylistiku, asertivní komunikaci (zejm. inspektoři) 
apod., která jsou realizována vzdělávacími agenturami či jinými institucemi státní správy.  
 
S pozdravem  
 
 
 
Mgr. Vlastimil Turza 
zástupce ústředního ředitele 
České obchodní inspekce 


