
VPSHX001BZWJ 

          SBÍRKA 
INTERNÍCH AKT  ÍZENÍ 

 
VYŠŠÍ  POLICEJNÍ  ŠKOLY A ST EDNÍ  POLICEJNÍ  

ŠKOLY MINISTERSTVA VNITRA V HOLEŠOV  
 

Ro ník 2020                    V Holešov  dne 13. ledna 2020                             ástka 1  
   
 
 

OBSAH 
 

ást I 1. Pokyn editele Vyšší policejní školy a St ední policejní 
školy Ministerstva vnitra v Holešov  ze dne 13. ledna 
2020, kterým se vydává Interní protikorup ní program 
Vyšší policejní školy a St ední policejní školy 
Ministerstva vnitra v Holešov . 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VPSHX001BZWJ 
Pokyn  VPŠ a SPŠ MV v Holešov  . 1/2020                                                       Strana 2 

1 
 

POKYN 
 

editele Vyšší policejní školy a St ední policejní školy Ministerstva vnitra 
v Holešov  

 
ze dne 13. ledna 2020, 

 
kterým se vydává Interní protikorup ní program 

Vyšší policejní školy a St ední policejní školy Ministerstva vnitra v Holešov  
 

Interní protikorup ní program Vyšší policejní školy a St ední policejní školy 
Ministerstva vnitra v Holešov  vychází z Rezortního interního protikorup ního 
programu Ministerstva vnitra, vydaného v pokynu ministra vnitra . 33/2019 ze dne 
30. 8. 2019; kterým se vydává Rezortní interní protikorup ní program Ministerstva 
vnitra, a z Pokynu prvního nám stka ministra vnitra pro ízení sekce vnit ní 
bezpe nosti a policejního vzd lávání . 11 ze dne 14. íjna 2019 k realizaci pokynu 
ministra vnitra . 33/2019 ze dne 30. srpna 2019, kterým se vydává Rezortní interní 
protikorup ní program Ministerstva vnitra. 

 

I. vydávám 
a) v p íloze . 1 tohoto pokynu „Interní protikorup ní program Vyšší policejní 

školy a St ední policejní školy Ministerstva vnitra v Holešov “ „dále jen „škola“, 
b) v p íloze . 2 tohoto pokynu „Doporu ení k ízení korup ních rizik“, 
c) v p íloze . 3 tohoto pokynu „Obecná doporu ení k internímu protikorup nímu 

programu“, 
d) v p íloze . 4 tohoto pokynu „Seznam korup ních rizik v rámci p sobnosti 

školy“. Tato p íloha má charakter interního dokumentu, proto není zve ejn na 
na internetových stránkách školy. Pro zam stnance je dostupná na 
intranetových stránkách školy a v písemné podob  na spisovn  školy. 

 
II. stanovím 

všem p íslušník m Policie eské republiky za azeným u školy a 
zam stnanc m školy povinnost ídit se p i výkonu svých práv a povinností, 
vyplývajících ze služebního a pracovn právního vztahu Etickým kodexem a 
pravidly etiky stanovenými usnesením Vlády eské republiky . 331/2012 ze 
dne 9. kv tna 2012 o Etickém kodexu ú edník  a zam stnanc  ve ejné 
správy, který zve ej uji v p íloze . 5 tohoto pokynu. 

 
III. ukládám 

a) zástupc m editele školy, vedoucímu kancelá e editele, vedoucímu 
odd lení personální práce, vedoucím odd lení, vedoucí sekretariátu 
editele a vedoucímu pracovišt  ochrany areálu a krizového ízení školy 

1. seznámit pod ízené zam stnance a p íslušníky Policie eské republiky 
za azené u školy prokazatelným zp sobem (potvrdí svým podpisem) s 
Interním protikorup ním programem školy, 
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2. zajistit dodržování opat ení uvedených v Interním protikorup ním 
programu školy dotýkajících se jimi ízeného organiza ního celku školy 
a pr b žn  toto dodržování kontrolovat; 

3. pravideln  vždy k 31. prosinci kalendá ního roku vyhodnotit dodržování 
opat ení a p ehodnotit oblasti potenciálních rizik výskytu korup ního 
jednání za jimi ízený organiza ní celek školy a do 2. ledna lichého 
kalendá ního roku zaslat tyto informace vedoucímu kancelá e editele a 
interní auditorce;  

4 jako vlastník rizika zpracovat a vést kartu rizika, pokud u jim ízeného 
organiza ního celku školy se vyskytne kritické a velmi významné riziko; 

 
b) interní auditorce 

1. za adit každoro n  do plánu interního auditu výkon interního auditu 
zam ený na ízení identifikovaných rizik korupce v zabezpe ovaných 
procesech a innostech, a to s p ihlédnutím k mí e rizik identifikovaných 
jednotlivými organiza ními celky, 

2. provád t pr b žné namátkové kontroly dodržování opat ení uvedených 
v Interním protikorup ním programu Vyšší policejní školy a St ední 
policejní školy Ministerstva vnitra v Holešov ; 

 c) vedoucímu kancelá e editele a interní auditorce 
1. vyhodnocovat a aktualizovat seznam korup ních rizik uvedených v p íloze . 3 

tohoto pokynu, 
2. zpracovat k 31. prosinci lichého kalendá ního roku výslednou zprávu 

obsahující vyhodnocení Interního protikorup ního programu školy a zaslat ji 
nám stku ministra vnitra cestou odboru bezpe nostního výzkumu a 
vzd lávání Ministerstva vnitra do 15. ledna následujícího kalendá ního roku, 

3. zajistit zve ejn ní aktuálního zn ní interního protikorup ního programu školy 
na internetových stránkách školy vždy do 31. b ezna kalendá ního roku, 

4. p ijímat a vy izovat podn ty indikující podez ení na korup ní jednání; 
IV. zrušuji 

pokyn editele Vyšší policejní školy a St ední policejní školy Ministerstva vnitra 
v Holešov  . 11/2018 ze dne 15. ervna 2018, kterým se vydává Interní 
protikorup ní program Vyšší policejní školy a St ední policejní školy 
Ministerstva vnitra v Holešov . 

 
Tento pokyn nabývá ú innosti dnem jeho vydání. 
 

. j. VPŠH-84/2020-KR 
 

editel 
Vyšší policejní školy a St ední policejní školy 

Ministerstva vnitra v Holešov   
vrchní rada plk. Ing. Jan Dvo ák 

Obdrží: 

kancelá  editele VPŠ a SPŠ MV v Holešov  
spisovna (originál s podpisem editele školy). 

Doporu ené heslo pro dokumentaci: 
Interní protikorup ní program 
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P íloha . 1 k pokynu 
 VPŠ a SPŠ MV 

v Holešov  . 1/2020 

 
Interní protikorup ní program 

 Vyšší policejní školy a St ední policejní školy Ministerstva vnitra v Holešov  
 

I. Úvod:  
  

„Interní protikorup ní program Vyšší policejní školy a St ední policejní školy 
Ministerstva vnitra v Holešov “ je zpracován v souladu s aktuálním zn ním 
Rezortního interního protikorup ního programu Ministerstva vnitra, který byl vydán 
pokynem ministra vnitra . 33/2019 ze dne 30. srpna 2019. 

Oproti p edchozímu období došlo v tomto dokumentu k významným zm nám, 
p edevším byla odstran na p íloha s definovanými korup ními riziky, která byla 
nahrazena p ílohou s názvem „Doporu ení k ízení korup ních rizik“, která má p isp t 
ke sjednocení innosti v oblasti problematiky ízení rizik. Postupy pro ízení rizik, 
katalog ani mapa korup ních rizik nejsou zve ejn ny na internetových stránkách. 
Tyto materiály mají povahu interního dokumentu a budou pro zam stnance dostupné 
na intranetu. Dále byla nov  dopln na p íloha s názvem „Obecná doporu ení k 
interním protikorup ním program m“ pro sjednocení innosti p i tvorb  interních 
protikorup ních program .  
  
 Za Rezortní interní protikorup ní program Ministerstva vnitra v souladu s 
doporu ením Rámcového rezortního interního protikorup ního programu odpovídá 
ministr vnitra.  
  
 Rezortní interní protikorup ní program Ministerstva vnitra (dále jen „Rezortní 
interní protikorup ní program“) je nástrojem a návodem k vytvá ení a posilování 
protikorup ního klimatu a k ízení rozpoznaných rizik korupce ve všech organizacích 
a organiza ních celcích rezortu.  
  
 Hlavním cílem je vymezit u pod ízených organizací a útvar  Ministerstva vnitra 
oblasti s možným korup ním potenciálem, identifikovat v nich klí ová korup ní rizika 
a po zhodnocení relevantních kontrolních a ídicích mechanism  z hlediska 
adekvátnosti jejich nastavení v interních dokumentech formou implementace 
nápravných opat ení tyto mechanismy posílit.  
 
 Pojem korupce ve ve ejné správ   
  
 V prost edí ve ejné správy eské republiky je korupce vnímána p evážn  ve 
form  p ijímání a p edávání úplatk , protislužeb, klientelismu, nebo nepotismu. 
Jedná se však o mnohem širší a velmi nebezpe ný spole enský jev, který postihuje 
adu oblastí státní správy a samosprávy, negativn  zasahuje do v domí lidí a 

zp sobuje ve spole nosti zejména morální ale i ekonomickou újmu. Korupci lze 
charakterizovat jako vztah dvou stran, kdy jedna strana poruší své povinnosti tím, že 
zneužije sv enou pravomoc, za což získá neoprávn né zvýhodn ní pro sebe nebo 
pro jiného, a to z vlastního podn tu nebo z podn tu druhé strany. Mezi jednáním 
spo ívajícím v porušení povinnosti a následkem, kterým je neoprávn né 
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zvýhodn ním sebe nebo jiného, existuje vždy p í inná souvislost. Z hlediska 
subjektivní stránky u všech forem korup ního jednání musí jít o úmyslné jednání s 
cílem p ivodit sob  nebo jinému nezaslouženou výhodu, neoprávn ný prosp ch a 
podobn .  
  
 Korupce se ve ve ejné správ  vyskytuje nej ast ji ve dvou základních 
podobách  
  
a)   V podob  byrokratické korupce, tj. korupce v b žném každodenním život , do 

které pat í korup ní chování r zných skupin osob vykonávajících innosti 
dotýkající se ve ejné správy. Tato forma korupce je p edvídatelná a je spojena s 
poskytováním a získáváním v cí, služeb, i jiných výhod, na které by jinak fyzické 
osoby nebo právnické osoby nem ly právo v bec, nebo až po spln ní zákonem 
p edpokládaných podmínek. Projevuje se a lze jí rozpoznat nap íklad 
rozhodováním v rozporu s právními p edpisy a interními akty ízení, p id lováním 
zakázek mimo konkuren ní prost edí, pleticha ením v oblasti ve ejných zakázek, 
neuplat ováním sankcí v i osobám, které porušily právní p edpisy, nerovným 
p ístupem k pacient m, poskytováním plateb dodavatel m z ve ejných zdroj  za 
nerealizované nebo krácené práce, dodávky a služby. Korup ní prost edí nachází 
živnou p du v neú inných kontrolních a ídicích systémech, složitých, 
neefektivních a nepr hledných organiza ních strukturách, v nepr kazných 
ú etních záznamech a i dalších innostech p i výkonu ve ejné správy.  

  
b)   V podob  mnohem závažn jší - politické korupce. Zde se rozumí zejména 

korupce p edstavitel  ve ejné moci, kde jsou už ohrožovány základy ústavního 
systému, ekonomické a bezpe nostní politiky státu. Jedná se o institucionální 
selhání, kdy orgány státní moci, právnické osoby i instituce ve ejné správy ztrácí 
svoji integritu, tj. schopnost sledovat své p vodní spole enské poslání v zájmu 
ve ejného blaha fyzických osob. V t chto p ípadech dochází p edevším ke 
sledování a napl ování partikulárních zájm  politických stran, hnutí, jejich len , 
r zných lobbistických skupin a p edstavitel  státomocenských orgán  pod rouškou 
výkonu mandátu nebo politické funkce. K systémové korupci v mocenských 
orgánech a institucích ve ejné správy dochází tehdy, když se nezákonnost a 
arogance stává normou a korupce její „b žnou a institucionalizovanou“ sou ástí.  

  
 Ob  formy korupce zasahují jednotlivé stupn  ve ejné správy a politické moci 
a projevují se v n kolika rovinách:  
  
A) Korupce vedoucí k hromad ní majetku:  
 
 - úplatky, provize, poplatky,  
  
 - podvod, zpronev ra a hospodá ská kriminalita,  
  
 - politicky vytvo ené p íležitosti pro spole nosti vlastn né politickými elitami, 
nebo lobbisty,  
  
 - manipulace s mimorozpo tovými fondy,  
  
 - privatizace moci i prost edk ,  
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 - nelegální financování politických stran a hnutí,  
  
 - zneužití dotací p vodn  ur ených k ve ejn  prosp šným ú el m pro jiné cíle 
i subjekty, v rozporu s podmínkami stanovenými poskytovatelem,  

  
 - zakládání nekontrolovaných závazk  k ve ejným výdaj m,  
  
 - poskytování plateb z ve ejných zdroj  s absencí finan ní kontroly.  
  
B) Korupce spojená s ochranou mocenských pozic, zejména:  
 
 - zvýhod ování a patronace v oblasti alokace vládních zdroj ,  
  
 - zneužití ve ejných zdroj  pro financování a výkon politických kampaní,  
  
 - zneužití postavení i funkce k získání majetku, nebo jiného nezaslouženého 
prosp chu, i zvýhodn ní,  
  
 - podplácení médií a organizací ob anské spole nosti,  
  
 - nepotismus, klientelismus, p ípadn  prodej pozic,  
  
 - p edávání a následn  zisk d ležitých, b žn  nedostupných informací (insider 
trading) k získání výhod na trhu, i ve ve ejné správ , nebo ve ejné sout ži,  
  
 - zlo iny tzv. „bílých líme k “ (podvody v oblasti daní a cel, vyvád ní pen z ze 
státních podnik  a z dotací poskytnutých v rámci rozpo tu EU nebo státního 
rozpo tu) organizování prostituce, obchod s drogami,  
  
 - formování koluzivních sítí, které omezují politickou sout ž,  
  
 - p id lování monopolních i kvazimonopolních licencí a další.  
  
 Interní protikorup ní program školy je nástrojem a návodem k vytvá ení a 
posilování protikorup ního klimatu a k ízení rozpoznaných rizik korupce ve všech 
organiza ních celcích školy. Interní protikorup ní program školy je postaven na p ti 
základních pilí ích boje proti korupci:  
 
 1. vytvá ení a posilování protikorup ního klimatu,  
  
 2. transparentnosti,  
  
 3. ízení korup ních rizik a sledování kontrol,  
  
 4. postupy p i podez ení na korupci,  
  
 5. vyhodnocování interního protikorup ního programu.  
  
 V i zam stnanc m školy v základním pracovn právním vztahu a 
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p íslušník m Policie eské republiky za azeným u školy (dále jen „zam stnanec“), 
kte í svým zavin ným jednáním nebo opomenutím porušují právní p edpisy a interní 
akty ízení, a vytvá í tím prostor pro korupci, nebo jsou sami zapojeni do korup ních 
aktivit, je t eba postupovat rychle, d razn  a nekompromisn  v mezích zákoníku 
práce nebo zákona o služebním pom ru p íslušník  bezpe nostních sbor  a 
d vodná podez ení na možné korup ní jednání zam stnance bezodkladn  
postupovat orgán m inným v trestním ízení.  
  
II. Zvláštní ást:  
  
 1. Vytvá ení a posilování protikorup ního klimatu  
  
 Sledovaným cílem interního protikorup ního programu školy je minimalizovat 
motivaci zam stnanc  ke korup nímu jednání a zvyšovat u nich pov domí, že pokud 
se ke korupci uchýlí, nebo se budou podílet na vytvá ení korup ního prost edí, budou 
brzy odhaleni a potrestáni.  
 Pracovní prost edí odmítající korup ní jednání a zd raz ující loajální vztah 
zam stnance k zam stnavateli a majetku školy – eské republiky, hrdost na výkon 
svého zam stnání ve prosp ch ve ejnosti je jedním z nejvýznamn jších prost edk  
prevence korupce. Podp rn  p sobí vzd lávací proces, Etický kodex zam stnanc  
školy, pravidla etiky zam stnanc  školy a osobní p íklad vedoucích zam stnanc  
školy, a jak už bylo uvedeno výše, i ú inný vnit ní kontrolní a ídicí systém.  
  
 1.1 Propagace protikorup ního postoje vedoucími zam stnanci školy 
  
 Každý vedoucí zam stnanec školy je povinen, v rámci svých základních 
povinností, prosazovat a uplat ovat protikorup ní postoj. Rozumí se tím:  
 
 * vlastní bezúhonnost,  
  
 * p íkladné pln ní povinností,  
  
 * nezakrývání zneužívání ve ejných prost edk  a nenadržování pachatel m    

trestných in ,  
  
 * dodržování právních p edpis  a interních akt  ízení,  

 
*p edcházení korupci, 

  
 * zd raz ování loajality zam stnance ve ejného sektoru k majetku školy - 

eské republiky,  
  
 * dodržování etických zásad p i výkonu zam stnání (služby) a v rozsahu 

sv ené p sobnosti,  
  
 * aktivní propagace jednání odmítajícího korupci,  
  
 * d sledné prošet ování podez ení na korupci,  
  
 * vyvozování adekvátních káze ských/kárných opat ení v i zam stnanc m 
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školy, kte í se prokazateln  dopustili korup ního nebo jiného protiprávního 
jednání, nebo se podíleli na vytvá ení korup ního prost edí.  

  
 Úkoly: 
 
  * Úkol . 1.1.1  
 Uplat ovat protikorup ní stanoviska a opat ení na pracovišti.  
 Zodpovídá: všichni vedoucí zam stnanci školy.  
 Termín: pr b žn , trvale.  
  
 * Úkol . 1.1.2  
 Na poradách s pod ízenými hodnotit korup ní situaci na pracovišti. Vycházet z 

mapy korup ních rizik pro dané pracovišt  (p íloha . 2). Zam stnance 
seznamovat s korup ními p ípady, jejich ešením a dopadem v rámci školy.  

 Zodpovídá: všichni vedoucí zam stnanci školy.  
 Termín: pr b žn , trvale.  
  
 1.2 Etický kodex  
  
 D ležitým dokumentem z oblasti etiky ve ve ejné správ  je Etický kodex 
ú edník  a zam stnanc  ve ejné správy, schválený usnesením vlády . 331 ze dne 
9. kv tna 2012 (dále jen „Etický kodex“). 

 
Pravidla etiky stanovují chování a povinnosti zam stnanc , které nevyplývají 

ze zákona i z dalších interních akt  ízení. Jejich implementace spo ívá v aktivní 
propagaci a vyhodnocování jeho ú innosti.  
  
 Zam stnanci školy jsou povinni p i výkonu svých práv a povinností, 
vyplývajících ze služebního a pracovn právního vztahu, jednat v souladu s Etickým 
kodexem.  
  
 Úkoly: 
 
  * Úkol . 1.2.1  
 Pr b žn  pod ízené zam stnance školy seznamovat s pravidly etiky, pravidla 

etiky aktivn  prosazovat a kontrolovat jejich dodržování.  
 Zodpovídá: všichni vedoucí zam stnanci školy.  
 Termín: pr b žn , trvale.  
  
 1.3 Vzd lávání zam stnanc   
  
 V rámci vstupního vzd lávání a vzd lávání zam stnanc  školy za azovat 
pravidelná školení na všech úrovních ízení k protikorup ní problematice, k 
vysv tlování obsahu pravidel etiky, zvyšování schopnosti rozpoznat indikátory 
korupce a rovn ž zvyšování pov domí o ochran  zam stnanc , kte í oznámili 
podez ení na korupci. To platí i ve vysv tlování postup  školy v p ípad  potvrzení 
korup ního jednání tak, aby každý zam stnanec dovedl ešit situace, do kterých se 
m že dostat v souvislosti s výkonem svých pravomocí, nap íklad p i obdržení 
korup ní nabídky. Obdobn  je t eba zajistit proškolení zam stnanc  z hlediska 
dodržování postup  v p ípad  zjišt ní podez ení z korupce nebo v p ípad  vzniku 
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korup ního prost edí tak, aby bylo možné vhodnými prost edky zamezit osobám 
podez elým z korup ního jednání ve snaze zma it prokázání takového 
protispole enského jednání.  
  
 Úkoly: 
  
 * Úkol . 1.3.1  
 Provád t interní školení zam stnanc  školy se zam ením na korupci na 

pracovišti v rámci pracovní porady.  
 Zodpovídá: všichni vedoucí zam stnanci školy.  
 Termín: periodicky minimáln  1x za rok.  
  
 1.4 Systém pro oznámení podez ení na korupci  
  
 S cílem usnadn ní oznámení podez ení na korupci jsou pro zam stnance 
školy nastaveny efektivní postupy.  
  
 K podání oznámení m že zam stnanec školy využít:  
  
a) schránku pro p íjem oznámení, která je umíst na v areálu školy v p ízemí budovy 
B-3 u vchodu do suterénu, mimo dosah kamerového systému,  
  
b) listinné oznámení, které je možno zaslat editeli školy nebo vedoucímu kancelá e 
editele školy na adresu školy Vyšší policejní škola a St ední policejní škola 

Ministerstva vnitra v Holešov , Zlínská 991, 76901 Holešov,  
  
c) e-mailovou adresu protikorupci@spshol.cz,  
  
d) telefonní linku 974 685 200 ( editel školy) nebo 974 685 488 (vedoucí kancelá e), 
nebo fax: 974 685 103 
  
e) osobní oznámení v kancelá i editele školy nebo vedoucího kancelá e školy 
(p íjemci oznámení).  
  
 P íjemcem oznámení jsou dodržována tato pravidla:  
  
a) zaru uje anonymitu oznamovatele,  
  
b) vyhodnocuje relevantnost p ijatého oznámení,  
  
c) ur uje stupe  závažnosti relevantních oznámení,  
  
d) stanoví, pop ípad  konzultuje další postup dle stupn  závažnosti oznámení,  
  
e) vede evidenci podání pro statistické zpracování,  
  
f) navrhuje nápravné opat ení na základ  zjišt ných skute ností.  
  
 Úkoly: 
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 * Úkol . 1.4.1  
 Propagovat a seznamovat zam stnance školy se systémem pro oznámení 

podez ení na korupci.  
 Zodpovídá: všichni vedoucí zam stnanci školy.  
 Termín: pr b žn , trvale.  
 
  1.5 Ochrana oznamovatel   
  
 Stanovenými postupy a dodržováním pravidel platných pro oznámení je 
vedením školy deklarována ochrana oznamovatel  s tím, že oznamovatel nesmí být 
v souvislosti s u in ným oznámením postižen, znevýhodn n nebo vystaven nátlaku.  
 
 2. Transparentnost  
  
 Transparentnost umož uje ve ejnou kontrolu hospoda ení státu jak 
zam stnanci, tak ve ejností. Zárove  zvyšuje pravd podobnost odhalení korupce, a 
tím odrazuje od korup ního jednání. 
 
 2.1 Zve ej ování informací o ve ejných prost edcích 
 
 Zve ej ování informací o ve ejných prost edcích je provád no pr b žn  na 
internetových stránkách školy v souladu s platnou legislativou (zákon . 106/1999 
Sb., o svobodném p ístupu k informacím, ve zn ní pozd jších p edpis ) a zahrnuje: 
 
 * informace o rozpo tu,  
  
 * informace vztahující se k výb ru dodavatel , v etn  ve ejných zakázek,  
  
 * informace vztahující se k nakládání s majetkem školy – eské republiky,  
  
 * informace o uskute n ných ve ejných zakázkách v etn  ve ejných zakázek 
malého rozsahu,  
  
 * uzav ené smlouvy, v etn  dodatk , 
 
  * informace o zve ejn ných poradcích a poradních orgánech, a to tak, že vždy 
k datu 15. února a 15. srpna se údaje za p edchozí pololetí zve ejní, respektive se 
aktualizuje seznam: 

 poradních orgán  a pracovních tým  z ízených editelem školy a jeho 
zástupci, a to v etn  personálního obsazení t chto orgán , statutu a 
jednacího ádu, 

 poradc , konzultant , analytik  (fyzických osob) editele školy a jeho 
zástupc , a to za p edpokladu, že nevykonávají standardní innost školy 
v souladu se z izovací listinou školy a jinými právními p edpisy, 

 poradenských a ostatních externích spole ností p sobících na základ  
mandátní i jiné smlouvy, 

 advokát  a advokátních kancelá í, které mají se školou uzav ené smlouvy 
o poskytování právních služeb,  
(dále jen „poradci“). 

V seznamu poradc  se zve ej ují: 



VPSHX001BZWJ 
Pokyn  VPŠ a SPŠ MV v Holešov  . 1/2020                                                       Strana 11 

 jména a p íjmení poradc , nebo název právnické osoby, 
 sjednaná i smluvní odm na za výše uvedené innosti jednotlivých 

právnických osob; sjednaná i smluvní odm na za innost fyzických osob 
se zve ej uje pouze se souhlasem daného poradce, 

 celková ástka vyplacená poradc m, není-li pouze jeden poradce fyzická 
osoba. 

V minulosti zve ejn né seznamy poradc  z stávají zve ejn né v p vodní podob . 
 
 Interní protikorup ní program školy, v etn  povinn  zve ej ovaných informací 
v aktuální verzi je trvale zp ístupn n všem zam stnanc m na internetových 
stránkách školy: http://www.spshol.cz/home/info-o-skole/protikorupcni-program  
  
 Úkoly: 
  
 * Úkol . 2.1.1 
 Aktualizovat zve ej ované informace.  
 Zodpovídá: vedoucí zam stnanci školy.  
 Termín: pr b žn , trvale.  
  

2.2 Zve ej ování informací o systému rozhodování 
 

 Jedná se o informace zajiš ující zam stnanc m a další ve ejnosti 
transparentní aktivní zp ístup ování informací 
o struktu e a kompetencích p i rozhodování školy zam stnanc m a další ve ejnosti: 
 

zve ej ování je provád no pr b žn  v souladu s platnou legislativou (zákon . 
106/1999 Sb., o svobodném p ístupu k informacím, ve zn ní pozd jších 
p edpis ) a zahrnuje: 

 
o informace o struktu e školy vyjad ující vztahy pod ízenosti a nad ízenosti, 
http://www.spshol.cz/images/sampledata/informace_o_skole/organizacni_stru
ktura/org_struktura_skoly.pdf 
 
o kontakty na vedoucí zam stnance až na úrove  vedoucích odd lení 
(telefon a e-mail), 
http://www.spshol.cz/images/sampledata/informace_o_skole/organizacni_stru
ktura/org_struktura_skoly.pdf 
o profesní životopisy editele školy a jeho zástupc . Profesní životopisy 
mohou být zve ejn ny pouze se souhlasem dot ené osoby. Bez souhlasu lze 
zve ejnit jméno a p íjmení, titul, funkci a služební kontakt. 
http://www.spshol.cz/home/info-o-skole/vedeni-skoly  
 

 Úkoly: 
 
 * Úkol . 2.2.1 
 Aktualizovat zve ej ované informace.  
 Zodpovídá: vedoucí zam stnanci školy.  
 Termín: pr b žn , trvale.  
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 2.3 Sjednocení umíst ní protikorup ních informací na internetových stránkách 
 

 Ke zvýšení transparentnosti p isp lo sjednocení místa na internetových 
stránkách školy, kde je umíst n text o protikorup ní problematice, a jsou zde 
zve ejn ny základní informace o boji s korupcí. 
 
Informace jsou trvale zp ístupn ny na webové stránce školy: 
http://www.spshol.cz/home/info-o-skole/protikorupcni-program 
 
 Úkoly: 
 
 * Úkol . 2.3.1 
 Pr b žn  aktualizovat jednotlivé základní údaje v nované problematice boje s 

korupcí. 
 Zodpovídá: vedoucí zam stnanci školy.  
 Termín: pr b žn , trvale.  
 

 
 3. ízení korup ních rizik a monitoring kontrol  
  
 Aktivní ízení korup ních rizik spolu s manažerskou odpov dností za ú inné 
nastavení kontrolních mechanism  v rizikových oblastech je základním nástrojem 
boje s korupcí.  
 Metodika pro zp sob hodnocení korup ních rizik a vytvo ení mapy korup ních 
rizik je p ílohou . 2 tohoto pokynu. 
 Pro zvládnutí identifikovaných rizik korupce p i výkonu sv ené p sobnosti 
jsou jednotlivými organiza ními celky školy definovány postupy ízení rizik, katalog a 
mapa korup ních rizik.  
  
 3.1 Hodnocení korup ních rizik 
(Poznámka: Jedná se o obvyklou terminologii používanou v souvislosti s ízením korup ních rizik, není 
zde žádná spojitost s obdobnou terminologii použitou v Legislativních pravidlech vlády „Zhodnocení 
korup ních rizik“ (viz l. 4 odst. 1 písm.h), l. 9 odst. 2 písm. I), l. 14 odst, 1 písm. g) a l. 16 odst.4). 
  
 Korup ní rizika jsou sou ástí analýzy veškerých rizik rozpoznaných v 
zabezpe ovaných procesech a innostech ve smyslu ustanovení § 25 odst. 1 a 4 
zákona . 320/2001 Sb., o finan ní kontrole ve ve ejné správ  a o zm n  n kterých 
zákon  (zákon o finan ní kontrole), ve zn ní pozd jších p edpis . Aktualizace rizik, 
v etn  postup  vedoucích k minimalizaci negativních dopad  pro p ípad jejich 
zap sobení, je zajiš ována jednotlivými vlastníky proces . 
 
 Úkoly: 
 
 * Úkol . 3.1.1 
 Identifikace, analýza a aktualizace rizik korupce jednotlivými organiza ními 

celky školy. 
 Zodpovídá: vedoucí zam stnanci školy.  
 Termín: pr b žn , trvale. 
 
3.2 Monitoring kontrolních mechanism  odhalujících korupci 
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 Kontrolní mechanismy v oblastech korup ního rizika podléhají pravidelnému 
testování z hlediska toho, jak jsou ú inné pro zabrán ní nebo odhalení korup ního 
jednání. Na základ  výsledk  tohoto testování jsou p ijímána opat ení posilující 
kontrolní mechanismy. 
 

* Úkol . 3.2.1  
 Monitorovat a posilovat kontrolní mechanismy, které napomohou odhalit 
možné korup ní jednání.  

 Zodpovídá: interní auditorka.  
 Spolupráce: vedoucí zam stnanci školy.  
 Termín: pr b žn , trvale. 
  
  
 3.3 Prošet ování rizikových oblastí  
  
 V p ípad , že je definována oblast rizika stupn m významnosti „Kritický“, 
zajistí vedoucí zam stnanec školy odpovídající za danou oblast prošet ení s cílem 
identifikovat a vyhodnotit skute nosti nasv d ující výskytu korup ního jednání.  
  
 Úkoly: 
  
 * Úkol . 3.3.1  
 Prošet ení oblastí, v nichž je riziko korupce hodnoceno stupn m významnosti 
„Kritický“.  
 Zodpovídá: vedoucí zam stnanci školy.  
 Termín: pr b žn , trvale.  
  
 
 4. Postupy p i podez ení na korupci  
 4.1. Postupy p i prošet ování podez ení na korupci  
  
 Systém je nastaven tak, aby každý zam stnanec i ú astník rozhodovacího 
procesu ve sfé e ve ejných financí (poskytovatel i p íjemce), ten, kdo p ipravuje 
ve ejné výdaje, napl uje ve ejné p íjmy nebo p ímo nakládá s ve ejnými prost edky, 
v d l, jak oznámení sestavit, ím jej d kazn  podložit, jakou formu oznámení použít 
a komu jej adresovat.  
  
 V podmínkách školy je místem pro p ijímání a vy izování podn t  
nazna ujících možnost korup ního jednání editel školy a v p ípad  jeho 
nep ítomnosti vedoucí kancelá e editele školy, není-li oznámení podáno orgánu 
innému v trestním ízení. Kancelá  editele školy oznámení p íjme, zaeviduje do 

p edepsané evidence v rámci spisové služby, potvrdí p íjem neanonymního podání, 
provede právní analýzu (kvalifikaci) a podle jejího záv ru rozhodne o dalším postupu 
(nap . p edání specializovanému kontrolnímu orgánu k došet ení, p edání orgán m 
inným v trestním ízení, p ípadn  provede vlastní šet ení).  

  
 Analýza p ijatého oznámení probíhá ve dvou na sebe navazujících stupních:  
  
a) úvodní posouzení relevance oznámené informace, zejména ve vztahu k p ípadné 
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trestní odpov dnosti,  
  
b) postoupení nebo prov ení oznámené informace.  
  
 V rámci úvodního posouzení editel školy nebo v jeho nep ítomnosti vedoucí 
kancelá e editele školy ov í, zda je oznámení relevantní a zda ve v ci nejde o 
podez ení z trestného inu. Za tímto ú elem m že editel školy nebo vedoucí 
kancelá e editele školy, na základ  pokynu editele školy, zejména v 
nejednozna ných p ípadech, požádat o konzultaci orgán inný v trestním ízení, a to 
bu  policejní orgán, nebo státního zástupce. V této fázi, tj. ve fázi konzultace, není 
nutné sd lovat identitu oznamovatele, je-li známa.  
  
 V p ípad , že bude z ejmé nebo z konzultace vyplyne, že ve v ci jde o 
podez ení z trestného inu, je zákonnou povinností postoupit podání orgánu innému 
v trestním ízení. V t chto p ípadech však není možno zatajit identitu oznamovatele, 
nicmén  je možné požádat policejní orgán, aby s podáním nakládal s maximální 
opatrností, nebo  by mohl oznamovateli zp sobit potíže v zam stnání a smysl 
whistleblowingu, by  není zákonem definován, by byl pop en.  
  
 O postoupení podání bude informován pouze oznamovatel, je-li znám. 
Informování vedoucích zam stnanc  školy za ú elem p ijetí v cných, organiza ních 
nebo personálních opat ení bude provád no v koordinaci s policejním orgánem tak, 
aby nedošlo ke ztížení nebo zma ení ú elu trestního ízení.  
  
 V p ípad , že nejde o podez ení z trestného inu a editel školy dosp je k 
záv ru, že danou v c je t eba došet it, toto m že provést sám nebo uloží interní 
auditorce provedení prošet ení postupem podle platných interních akt  ízení. Interní 
auditorka provede šet ení podle platných právních p edpis  a interních akt  ízení a 
o výsledku informuje editele školy. V p ípad , že je šet ením zjišt no podez ení z 
trestného inu, bezodkladn  postoupí v c spolu s d kazním materiálem orgán m 
inným v trestním ízení; o tomto postupu do t í dn  vyrozumí kancelá  státního 

tajemníka.  
  
 Pokud pracovník kancelá e státního tajemníka vyhodnocením oznámení nebo 
po provedeném šet ení dosp je k záv ru, že se nejedná o podez ení z trestného 
inu, bez odkladu v c postoupí k dalšímu opat ení vedoucímu zam stnanci školy 

podle v cné p sobnosti.  
  
 V p ípad , že oznámení je vykonstruované, s cílem poškodit jiného, rozhodne 
editel školy vzhledem k závažnosti o postoupení podání p íslušnému orgánu školy k 

jeho dalšímu ešení.  
  
 Kancelá  editele školy provádí analýzu obsah  podání o podez ení na korupci 
a vede jejich evidenci.  
 Úkoly: 
 
  
 * Úkol . 4.1.1  
  
 Provád t analýzu obsahu podání o podez ení na korupci a vést jejich evidenci.  
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 Zodpovídá: kancelá  editele školy.  
 Termín: pr b žn , trvale.  
  

4.2. Následná opat ení  
  
 K zamezení opakování korup ního jednání nebo k zajišt ní jeho v asného 
odhalení v budoucnu jsou následn  p ijímána nápravná opat ení.  
  
 Následná opat ení se uskute ují ve t ech rovinách:  
  
 - náprava vnit ních proces ,  
  
 - kárné opat ení a opat ení v p ípad  porušení pracovní povinnosti,  
  
 - ešení a vymáhání vzniklých škod.  
  

Úkoly: 
 
  

 * Úkol . 4.2.1  
  

P ijímat vhodná a ú inná nápravná opat ení p i podez ení na korupci.  
Zodpovídá: všichni vedoucí zam stnanci.  
Termín: pr b žn , trvale.   

 
 
5. Vyhodnocování interního protikorup ního programu školy 

  
 Vyhodnocení ú innosti interního protikorup ního programu školy ve 
dvouletých cyklech (v sudých kalendá ních letech) umož uje pravidelnou a 
podrobnou analýzu protikorup ních opat ení a jejich vylepšení. 
 

5.1 Shromážd ní údaj  a vyhodnocení interního protikorup ního 
programu školy jednotlivými organiza ními celky 

  
 Vyhodnocení ú innosti interního protikorup ního programu školy je zam eno 
na pln ní všech jeho ástí (jak kvalitativn , tak kvantitativn ), na ú innost tohoto 
pln ní a na implementaci nápravných opat ení. Shromážd ní údaj  a vyhodnocení 
probíhá jedenkrát za dva roky podle následujícího harmonogramu:  
 Vždy k 31. prosinci lichého kalendá ního roku provedou zástupce editele pro 
výuku a výcvik, zástupce editele pro ekonomiku, vedoucí kancelá e editele a 
vedoucí odd lení personální práce vyhodnocení a aktualizaci seznamu korup ních 
rizik v rámci p sobnosti jimi ízeného organiza ního celku a p edloží jej v aktuální 
podob  vždy do 31. prosince lichého kalendá ního roku vedoucímu kancelá e 
editele školy a interní auditorce. 
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Úkoly: 
 
 * Úkol . 5.1.1  
  
 Jedenkrát za dva roky zpracovat zprávu obsahující vyhodnocení pln ní úkol  
uložených interním protikorup ním programem školy k 31. prosinci lichého 
kalendá ního roku a její zaslání do 15. ledna následujícího (sudého) kalendá ního 
roku  kancelá i státního tajemníka a k nahlédnutí na kancelá  prvního nám stka 
ministra vnitra pro ízení sekce vnit ní bezpe nosti a policejního vzd lávání cestou 
odboru bezpe nostního výzkumu a policejního vzd lávání Ministerstva vnitra.  

Zodpovídá: zástupci editele školy, vedoucí kancelá e editele, vedoucí 
odd lení personální práce a interní auditorka. 

 Termín: ve dvouletých cyklech po ínaje rokem 2020 za období 2018 až 2019.  
  

5.2. Zpráva o Rezortním interním protikorup ním programu  
  
 Vedoucí kancelá e editele školy a interní auditorka provádí 

vyhodnocení zpráv zaslaných podle bodu 5.1. za období od p edešlého vyhodnocení 
a následn  zpracují zprávu o pln ní interního protikorup ního programu školy a 
p ijatých nápravných opat eních, která je p edložena editeli školy ke schválení a v 
termínu do 10. ledna sudého kalendá ního roku je zaslána podle úkolu 5.1.1. ke 
zpracování zprávy o Rezortním interním protikorup ním programu.  
  

5.3. Aktualizace Rezortního interního protikorup ního programu  
 
P i zpracování zprávy o interním protikorup ním programu školy provede 

vedoucí kancelá e editele školy a interní auditorka kontrolu souladu interního 
protikorup ního programu školy s aktuálním Rámcovým rezortním interním 
protikorup ním programem Ministerstva vnitra. 

 
5.4. Aktualizace interního protikorup ního programu školy 
  

 Na základ  aktualizovaného zn ní Rezortního interního protikorup ního 
programu zajistí vedoucí kancelá e a interní auditorka uvedení interního 
protikorup ního programu školy do souladu s aktualizovaným Rezortním interním 
protikorup ním programem.  
 Úkoly: 
 
  

 * Úkol . 5.4.1  
  

Aktualizovat interní protikorup ní program školy a zve ejnit jej na 
internetových stránkách školy.  

 Zodpovídá: vedoucí kancelá e a interní auditorka.  
 Termín: v sudých kalendá ních letech do 30. ervna.  
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Popis základních pojm :  
  
 Rezortní interní protikorup ní program je sestaven jako spojení  
  
a) relevantních interních akt  ízení,  
  
b) proces  vztahujících se k jednotlivým interním akt m ízení v len ným do 
Rezortního interního protikorup ního programu,  
  
c) harmonogram  v etn  jmenovitého stanovení rolí a zodpov dností za pln ní,  
  
d) popis  krok , postup , možností, technických i organiza ních zajišt ní a všech 
dalších prvk , které pat í do celkového protikorup ního úsilí v rezortu.  
  
 Procesy jsou  
  
 - postupy spojené s povinností plnit úkoly plynoucí z interních akt  ízení a 
uskute ovat stanovené role,  
  
 - v cné a organiza ní zabezpe ení vedoucí k aktivnímu využívání p íslušného 
interního aktu ízení p i pln ní ur ených úkol  a s tím souvisejícímu pln ní povinností 
plynoucích ze za azení do rámce Rezortního interního protikorup ního programu,  
  
 - závazné postupy p i nakládání se získanými informacemi.  
  
 Harmonogramy jednotlivých proces  jsou asové plány týkající se  
  
 - postup  naplánovaných pro realizaci toho kterého procesu,  
  
 - pravidelné kontroly pln ní a vyhodnocování (v etn  frekvence) ú innosti,  
  
 - stanovení rolí a zodpov dnosti v etn  jmenovitého zajišt ní.  
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P íloha . 2 k pokynu 
 VPŠ a SPŠ MV 

v Holešov  . 1/2020 

 
Doporu ení k ízení korup ních rizik  

 
 Z ustanovení § 25 zákona . 320/2001 Sb., o finan ní kontrole ve ve ejné 
správ  a o zm n  n kterých zákon  (zákon o finan ní kontrole), ve zn ní pozd jších 
p edpis , vyplývá povinnost zavést a udržovat vnit ní kontrolní systém, který je 
zp sobilý v as zjiš ovat, vyhodnocovat a minimalizovat provozní, finan ní, právní a 
jiná rizika vznikající v souvislosti s pln ním schválených zám r  a cíl . Jedním z 
t chto systém  je ízení rizik.  
  
 Toto doporu ení vychází z Metodiky ízení rizik ve ve ejné správ , 
metodického pokynu CHJ . 2, vydaného Ministerstvem financí dne 4. dubna 2016 
(dále jen „Metodika ízení rizik“), zve ejn né na internetové stránce 
http://www.mfcr.cz/cs/legislativa/metodiky/2016/metodicky-pokyn-chj-c-2--metodika-
rizeni-24501.  
 Korup ní rizika se doporu uje ešit v rámci hodnocení rizik organizace. 
Toto doporu ení není závazné, nicmén  p edstavuje návod, jak korup ní rizika 
monitorovat, vyhodnocovat a p ijímat relevantní opat ení a zárove  jak vytvo it mapy 
korup ních rizik.  
  
1. ízení korup ních rizik  
 ízení korup ních rizik je komplexní proces skládající se z n kolika fází, 
které na sebe navazují. Cílem ízení korup ních rizik je jejich identifikace a 
kvantifikace a p edevším rozhodnutí o vhodném zp sobu zvládání t chto rizik. Jedná 
se o soustavnou innost, jejímž ú elem je omezit pravd podobnost výskytu 
korup ních rizik nebo snížit jejich dopad.  
  
 Aby bylo ízení korup ních rizik ú inné, je nutné v první fázi odpov dnými 
pracovníky školy provést analýzu korup ních rizik, která zahrnuje identifikaci a 
kvantifikaci hrozeb a stanovení pravd podobnosti rizika a jeho dopad . Následn  v 
dalším kroku je provedeno zhodnocení významnosti korup ních rizik, nebo  tento 
krok je podstatný pro ur ení zp sobu jejich zvládání. Je z ejmé, že nem že být všem 
rizik m v nována stejná pozornost, proto je d ležité tuto míru významnosti 
korup ních rizik stanovit. V poslední fázi bude následovat rozhodnutí o vhodném 
zp sobu zvládání korup ních rizik.  
  
 P i posuzování zp sobu taktiky zvládání korup ních rizik je t eba si uv domit, 
že a koli jsou korup ní rizika podmnožinou rizik obecných, jejich zvládání se 
podstatným zp sobem od rizik obecných liší. Z tohoto d vodu je doporu eno stanovit 
stupnici pro významnost rizika p tistup ovou, oproti t ístup ové stupnici použité v 
Metodice ízení rizik.  
 Cílem systematického ízení korup ních rizik je jejich zvládání, které se 
promítne následn  nap . do snížení míry významnosti rizika, identifikace nového 
rizika nebo nalezení ešení k jeho minimalizaci p ijetím vhodn jších opat ení.  
  
 ízení rizik (v etn  korup ních) je sou ást manažerského ízení, tj. je sou ást 
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agendy vedoucího zam stnance školy, kterou nelze delegovat (nap . na 
zam stnance). Každý vedoucí zam stnanec školy ídí rizika ve svém organiza ním 
celku školy, resp. ve své innosti a innosti svého organiza ního celku.  
  
 Postupy pro ízení rizik, katalog ani mapa korup ních rizik nejsou zve ejn ny 
na internetových stránkách. Mohou být pro zam stnance dostupné na intranetu, tyto 
materiály mají povahu interního dokumentu. ízení rizik je vnit ním procesem a je v 
odpov dnosti vedení školy; zve ejn ní informace o možných slabinách vnit ního 
ídicího a kontrolního systému by m lo obdobné ú inky, jakoby se jednalo o její únik, 

což je nežádoucí z d vodu vysoké pravd podobnosti jejího zneužití nebo nesprávné 
interpretace. Pokud tomu však nebrání zákonné d vody, je možné tyto materiály 
poskytovat v rámci rezortní spolupráce, ovšem p i zachování jejich povahy interního 
dokumentu.  
  

Hodnocení korup ních rizik  
 Základní zásady pro vymezení a ohodnocení korup ních rizik  
  
a) V rámci každého jednotlivého organiza ního celku je vhodné pracovat s n kolika 
korup ními riziky. Cílem analýzy není shromáždit co nejv tší soubor korup ních rizik, 
ale ur it taková, která mohou reáln  ohrozit chod školy nebo jejích organiza ních 
celk , a tato efektivním zp sobem, pokud možno s využitím již existujících interních 
akt  ízení, ošet it.  
  
b) P i ur ení stupn  pravd podobného výskytu (vzniku) korup ního rizika je t eba 
brát v potaz, zda se s jeho projevy na pracovišti nebo kdekoli ve škole reáln  
setkáváme, a  už osobn  nebo zprost edkovan , nebo jej vnímáme pouze jako 
potenciáln  možné.  
  
c) P i stanovení stupn  dopadu (závažnosti) korup ního rizika je nutné zvážit, zda je 
hrozbou p edevším pro organiza ní celek, nebo pro chod celé školy. N která rizika 
mohou mít velmi závažný dopad na fungování organiza ního celku, na chodu školy 
se ale projeví pouze margináln  (nap .: p ijetí „drobných pozorností“ od klient  za 
práci, by  odvedenou korektn  a v souladu s platnou legislativou, m že mít zna ný 
dopad na interpersonální vztahy na konkrétním pracovišti, fungování školy jako celku 
výrazn  nenaruší, p i opakování však vede k poškození pov sti školy).  
  
d) Významnost vlivu korup ního rizika je dána sou inem stupn  pravd podobnosti 
vzniku rizika a stupn  dopadu rizika a je rozd lena do p ti pásem. Obecnou tendencí 
hodnotitel , kte í pracují s íselnou škálou, je výb r „st edních hodnot“. Je t eba si 
uv domit, že pokud se korup nímu riziku p id lí „st ední“ stupe  dopadu a sou asn  
ur í stupe  pravd podobnosti jeho vzniku rovn ž jako „st ední“, je i výsledkem 
„st ední“ významnost vlivu rizika, což ovšem reáln  znamená, že se tato významnost 
vlivu korup ního rizika pohybuje v pásmu „významné“.  
  
 Doporu uje se, aby hodnocení korup ních rizik bylo dvouúrov ové, tedy aby 
ho provád l hodnotitel, a výsledek hodnocení prov il schvalovatel.  
 Hodnotitelé (zástupci editele, vedoucí odd lení) provád jí identifikaci, popis 
a hodnocení veškerých rizik v jednotlivých organiza ních celcích.  
 Schvalovatel ( editel školy) provádí kontrolu a schválení veškerých 
„hodnotiteli“ zhodnocených rizik celé školy.  
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Stupnice pravd podobnosti vzniku korup ního rizika (P) 
 
Bodové  
hodnocení 

Pravd podobný 
výskyt rizika 

Popis 

1 Tém  vylou ené Vyskytne se pouze ve výjime ných p ípadech. 
2 Nepravd podobné N kdy se m že vyskytnout, ale není to 

pravd podobné. 
3 Možné N kdy se m že vyskytnout. 
4 Pravd podobné Pravd podobn  se vyskytne. 
5 Tém  jisté Vyskytne se skoro vždy. 
 
Stupnice dopadu korup ního rizika (D)  
Bodové 
hodnocení 

Dopad rizika Popis 

1 Nevýznamné 
(Prakticky žádné) 

Neovliv uje znateln  ani vnit ní chod školy, 
ne eší se v tšinou na úrovni editele školy 
nebo jeho zástupc . 

2 Mén  významné 
(Málo podstatné) 

Ovliv uje zejména vnit ní chod školy, eší 
v tšinou zástupci editele nebo vedoucí 
odd lení, vlivy se v tšinou eší v rámci 
b žného chodu.  

3 Významné 
(Podstatné) 

Ovliv uje zejména vnit ní i vn jší chod školy, 
eší v tšinou zástupci editele nebo vedoucí 

odd lení, vlivy se v tšinou eší v rámci 
b žného chodu.  

4 Velmi významné 
(Zásadní) 

Ovliv uje zejména vnit ní i vn jší chod školy, 
eší v tšinou editel a zástupci editele nebo 

vedení školy, hrozba významných ztrát – 
škody, soudní spory atd.. 

5 Kritické 
(Devastující) 

Krizové situace ešené na úrovni vedení školy, 
mající vliv na chod školy (nap . nepln ní 
strategických cíl ). 

významnost rizika = pravd podobnost výskytu rizika (P) x dopad výskytu rizika (D) 
  
 Rizika se zapisují do tabulky pro identifikaci a hodnocení rizik 
 
Tabulka pro identifikaci a hodnocení rizik  
Tabulka pro identifikaci a hodnocení rizik je nástrojem pro sestavení seznamu rizik.  
 P íklad tabulky pro identifikaci a hodnocení rizik 
 
Po adové 
íslo 

rizika 

Org. 
celek 

Název 
rizika 

Popis 
rizika 

Pravd po- 
dobnost 
výskytu 
rizika 
 

Dopad 
výskytu  
rizika 

Stupe  
význam- 
nosti 
rizika 

Opat ení 
k eliminaci 
rizika 

        
        
        



VPSHX001BZWJ 
Pokyn  VPŠ a SPŠ MV v Holešov  . 1/2020                                                       Strana 21 

 
Po adové íslo rizika - íslo p id lené konkrétnímu riziku (nem ní se). Údaje 

v tabulce lze adit (mimo jiné) podle organiza ních celk  (p ehled, jaká rizika má 
který org. celek), nebo podle stupn  významnosti rizika (p ehled rizik od 
nejzávažn jších po nejmén  závažná), p ípadn  mít ob  azení. Po adové íslo 
rizika slouží k rychlému vyhledání konkrétního rizika bez ohledu na t íd ní.  
 Organiza ní celek – organiza ní celek, který riziko identifikoval. M že se 
jednat o organiza ní úsek nebo celek.   
 Název rizika - stru ný popis konkrétní innosti/procesu/korup ního jevu, ve 
kterém m že riziko s nežádoucími dopady nastat.  
 Popis rizika - stru ný popis rizika vztahující se k p íslušné 
innosti/procesu/korup nímu jevu tak, aby byl z ejmý jeho obsah (podstata), tzn. v 
em riziko, s nímž je spojen nežádoucí dopad, spo ívá.  

 Pravd podobnost výskytu rizika (P) - bodové ohodnocení 
pravd podobnosti výskytu rizika podle stupnice pravd podobnosti vzniku korup ního 
rizika.  
 Dopad výskytu rizika (D) - bodové ohodnocení vnímaného dopadu rizika 
podle stupnice dopadu korup ního rizika.  
 Stupe  významnosti rizika (V) - je dán sou inem bodového ohodnocení 
pravd podobnosti výskytu rizika a míry dopadu rizika (P x D).  
 Opat ení k eliminaci rizika - popis, jakým zp sobem se pravd podobnost 
výskytu rizika nebo jeho dopad eliminuje, p ípadn  jaké kroky budou provedeny k 
jeho další eliminaci (nap . úprava vnit ního kontrolního systému, formalizace postup  
ve vnit ním p edpisu, stanovení odpov dností za výkon ur itých inností, zm na 
nebo nové nastavení schvalovacího postupu apod.). Možné je též akceptovat riziko 
bez p ijetí opat ení k jeho eliminaci, event. p enést riziko na jiný subjekt (nap . 
pojišt ní).  
  
 Tabulka m že obsahovat další údaje, nap . seznam souvisejících p edpis .  
 
Vzorový p íklad vypln ní tabulky pro identifikaci, analýzu a hodnocení 
korup ních rizik  
  
 V tabulce pro lepší p ehlednost doporu ujeme barevné odlišení významnosti 
rizik (viz mapa korup ních rizik). Není to nutné, ale tabulka je tak p ehledn jší 
 
 

Po . 
íslo 

Org. celek Název 
rizika 

Popis 
rizika 

P D V Opat ení k eliminaci rizika 

1 Ek. úsek P íprava 
realizace 
ve ejných 
zakázek 

Nedodržení zákona o 
ve ejných zakázkách k získání 
výhody pro jednoho uchaze e. 
Komunikace s uchaze em o 
zakázku nebo s potenciálním 
dodavatelem služby nad 
rámec p ípustných konzultací 
k získání výhody. Vazby 
zam stnanc  na uchaze e, 
možný st et zájm . Obsah 
zadávací dokumentace 
nebude objektivn  a 
transparentn  nastaven, bude 
zvýhod ovat dodavatele 
ur itého typu 

3 5 15 Vedení ek. úseku zajistí objektivní a 
transparentní zn ní zadávací 
dokumentace v rámci ídící kontroly. 
Bude sledovat možný st et zájm , 
který v zárodku eliminuje odn tím 
ú asti pracovníka na zadání nebo 
výb ru, Vedení ek úseku i ur ení 
pracovníci projdou protikorup ním 
školením (st et zájm ).  
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2 Ek. úsek Pokladní 
agenda 

Zam stnanec pokladny 
poskytne jiné osob  informace 
týkající se citlivé personální i 
mzdové agendy jiného 
zam stnance i zam stnanc . 

2
  

2 4 D sledné dodržování ml enlivosti o 
údajích ostatních zam stnanc . 
Zástupce editele pro ekonomiku 
seznamuje zam stnance se 
souvisejícími p edpisy proti podpisu, 
p ípadn  prost ednictvím 
služebního e-mailu. 

3 Úsek 
výchovy a 
vzd lávání 

podobn  podobn  P D V podobn  

4 Odd lení 
personální 
práce 

podobn  podobn  P D V podobn  

 
3. Mapa korup ních rizik 

 
Mapa korup ních rizik slouží ke grafickému znázorn ní rizik. Za azení korup ních 
rizik do p edem stanovených interval  významnosti (nevýznamné, mén  
významné, významné, velmi významné a kritické) je nezastupitelné pro stanovení 
strategie jejich ízení. Zvládání rizik s r znou mírou významnosti vyžaduje 
diferencovaný p ístup. Taktika ízení korup ních rizik spo ívá ve výb ru 
nejvhodn jšího postupu pro zvládání p íslušného rizika. Zvládání rizika spo ívá 
obecn  ve snižování jeho dopadu anebo pravd podobnosti jeho výskytu. Zde jsou 
uvedeny stupnice od mén  významného k více významnému, v praxi lze použít i 
stupnici obrácenou, od významného k mén  významnému.  
  
 Základní pole pro mapu rizik  
  

  Pravd podobnost výskytu rizika 
  1 2 3 4 5 

D
op

ad
 

vý
sk

yt
u 

riz
ik

a 

1 1 2 3 4 5 
2 2 4 6 8 10 
3 3 6 9 12 15 
4 4 8 12 15 20 
5 5 10 15 20 25 

 
  
 Sou ástí Mapy je rozd lení rizik do p ti barevných oblastí podle nastavené 
klasifika ní stupnice pro významnost rizika, kdy platí vzorec:  
 Významnost rizika = pravd podobnost výskytu rizika (P) x dopad výskytu 
rizika (D)  
 Grafické zobrazení mapy korup ních rizik se vytvo í tak, že do základního 
pole pro mapu rizik (viz výše), do pat i né „sou adnice“ se vepíše po adové íslo 
rizika z tabulky pro identifikaci a hodnocení rizik (viz výše). V jednom polí ku tak 
m že být zapsáno více rizik a je patrné rozložení jednotlivých rizik i jejich 
významnost. Zárove  lze rychle dohledat pat i né riziko.  
 Vzorový p íklad vypln ní mapy korup ních rizik  
 v návaznosti na vzorový p íklad vypln ní tabulky pro identifikaci a hodnocení 
rizik.  
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  Pravd podobnost výskytu rizika 
  1 2 3 4 5 

D
op

ad
 

vý
sk

yt
u 

riz
ik

a 
1      
2  1,6    
3 2,5  8 3 4 
4      
5  7    

  
 Z mapy rizik plyne, že kritické je riziko . 4, velmi významná rizika . 3 a 7. 
  
 Klasifika ní stupnice pro významnost rizika:  
  
Stupe  významnosti rizika Významnost rizika 

Nevýznamné  1 2   
Mén  významné  3 4   

Významné  4 5 6 9 
Velmi významné  8 10 12  

Kritické  15 16 20 25 
 
 Významnost vlivu korup ního rizika  
  

Významnost vlivu Postup p i zjišt ní korup ního rizika 

Nevýznamné V rámci pravidelné ro ní analýzy 
korup ních rizik bude zjiš ováno, zda 
došlo ke zm n  ve významnosti t chto 
rizik. 

Mén  významné Opat ení ke zmírn ní a vylou ení 
korup ních rizik budou navržena 
operativn  v p ípad  jejich reálného 
vzniku. V rámci pravidelné ro ní analýzy 
korup ních rizik bude zjiš ováno, zda 
došlo ke zm n  ve významnosti t chto 
rizik. 

Významné Oblasti innosti školy budou periodicky 
prošet ovány. Postup prošet ování bude 
vypracován ve spolupráci s dot eným 
organiza ním celkem, v p ípad  pot eby 
s p isp ními interní auditorky. 

Velmi významné P i zjišt ní existence korup ních rizik 
bude zpracována analýza interních akt  
ízení v dot ené oblasti innosti 

organiza ního celku školy a p íslušné 
organiza ní struktury s cílem prov it, 
zda jsou stávající protikorup ní kontrolní 
mechanismy ú inné pro odhalení a 
zabrán ní výskytu rizik. Výstupem 
analýzy budou doporu ení k realizaci 
konkrétních protikorup ních opat ení.  

Kritické 
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 D ležit jší než významnost rizika (D x P) je stupe  významnosti rizika - 
klasifika ní stupnice. Jak bylo psáno výše, st edový výskyt rizika a st edový dopad 
rizika znamená významné riziko (3 x 3 = 9), avšak v tší dopad (4) s menší 
pravd podobností (2) je již velmi významné riziko p esto, že jeho významnost je nižší 
(4 x 2 = 8). Za azení t chto p ípad  mezi významnost rizika s hodnocením „velmi 
významné“ je od vodn no tím, že jeden z hodnocených ukazatel  (pravd podobnost 
výskytu rizika nebo dopad výskytu rizika) je ohodnocen vyšším stupn m (bodovým 
ohodnocením).  
 Rizika kritická a velmi významná jsou považována za klí ová korup ní 
rizika, pro která mají být stanovena opat ení k jejich zvládání. Navrhne se konkrétní 
opat ení ke snížení t chto rizik a pln ní p ijatých opat ení se ve stanovených 
termínech pravideln  vyhodnocuje. Pokud v uplynulém období nedojde ke snížení 
významnosti rizika (dopadu i pravd podobnosti), je nutné opat ení k jeho snížení 
doplnit.  
  
 Ke klí ovému nebo významnému riziku ohrožujícímu chod školy je 
nezbytné vést kartu rizika, což je dokument vedený vlastníkem rizika 
(schvalovatelem). Obsahuje p edevším základní údaje o riziku, jeho hodnocení, 
p ijatém opat ení k ízení rizika v etn  záznam  o jeho pln ní a strategii zvládání 
nežádoucích dopad  rizika.  
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VZOROVÁ KARTA RIZIKA 

 
Název rizika: 
 
 
 
Po adové íslo rizika  
Vlastník rizika Zástupce editele pro ekonomiku 
 
Stru ná charakteristika: 
 
Popis rizika 
 

 

P í iny (zdroje) rizika 
 

 

Nežádoucí dopad rizika 
 

 

 
Významnost rizika: 
Pravd podobnost výskytu Dopad Významnost 

 
   

 
 
P ijaté opat ení k vylou ení nebo minimalizaci, pop . prevenci rizika: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plán pln ní p ijatého opat ení k vylou ení nebo minimalizaci, pop . prevenci 
rizika: 

Úkol Termín pln ní 
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Záznam o pln ní p ijatých opat ení 
 

Stanovená frekvence: ( tvrtletn / pololetn /jiná) 
Datum Záznamy o hodnocení pln ní p ijatého opat ení k vylou ení 

nebo minimalizaci rizika a o ú innosti zvolené strategie 
Procentuální odhad 
pln ní opat ení 
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P íloha . 3 k pokynu 
 VPŠ a SPŠ MV 

v Holešov  . 1/2020 

 
Obecná doporu ení k internímu protikorup nímu programu 

 

1. Tato doporu ení jsou ur ena všem vedoucím zam stnanc m školy, kte í na 
základ  zjišt ní zvýšeného korup ního rizika v rámci jimi ízeného organiza ního 
celku školy se podílejí na tvorb  interního protikorup ního programu školy.  
 2. V interním protikorup ním programu je t eba uvád t datum aktualizace tak, 
aby bylo jednozna né, zda jde o aktuální verzi a kdy naposledy byl interní 
protikorup ní program aktualizován.  
 3. Rezortní interní protikorup ní program p edstavuje osnovu pro vytvo ení 
interního protikorup ního programu školy, kterou je t eba rozpracovat podle specifik 
školy. Neposta uje tedy text Rezortního interního protikorup ního programu pouze 
p evzít beze zm ny, ale je pot eba zn ní p izp sobit podmínkám školy, nap íklad 
up esnit zodpov dné organiza ní celky/osoby, specifikovat postupy a termíny pln ní.  
 4. V interním protikorup ním programu se doporu uje dodržovat rozvržení 
kapitol i podkapitol podle Rezortního interního protikorup ního programu.  
 5. U každé kapitoly je nutno vyty it úkoly z ní vyplývající, termíny pln ní (a to i 
pr b žné, jedenkrát ro n  apod.) a osoby zodpov dné za spln ní úkolu. Doporu uje 
se íslování úkol  podle kapitol (nap . kapitola 1.3., úkoly 1.3.1, 1.3.2 atd.).  
 6. Je doporu eno (s ohledem na dlouhodobé vyhodnocování pln ní a 
zpracování statistiky i z d vodu snadn jší orientace pro zam stnance) dodržovat v 
interním protikorup ním programu íslování úkol  podle jejich typu a nem nit jej. V 
p ípad , že konkrétní úkol byl spln n nebo vypušt n a není zahrnut pro následující 
období, není vhodné v dalších obdobích toto íslo úkolu používat pro jiné úkoly a 
zm nit zcela íslování úkol  v dokumentu.  
 7. Vzd lávání zam stnanc  ve sfé e boje s korupcí (podkapitola 1.3.) je 
vhodné provád t pravideln . Je doporu ováno proškolit zam stnance v rámci 
vstupního vzd lávání a dále v pravidelných intervalech bu  formou eLearningu, i 
prezen ní formou.  
 8. Vlastní systém pro oznámení podez ení na korupci (podkapitola 1.4.) je 
t eba mít rozpracovaný tak, aby byly jednozna né všechny varianty zp sobu podání 
oznámení, nap íklad e-mailová adresa nebo telefonní íslo, na které je možné 
oznamovat. Pokud n která z forem podání m že být u in na anonymn , je vhodné 
tuto okolnost uvést v interním protikorup ním programu. Je t eba zvážit umíst ní 
schránky na podání v nesledované ásti budovy. Na internetových stránkách musí 
být uvedeny všechny varianty zp sobu podání oznámení. Povinný subjekt zajiš uje 
vlastní systém oznámení, odkaz na p íslušnou kapitolu z Rezortního interního 
protikorup ního programu ( i její doslovné p evzetí do interního protikorup ního 
programu školy) není spln ním této povinnosti.  
 9. V podkapitolách 2.1. (Zve ej ování informací o ve ejných prost edcích) a 
2.2. (Zve ej ování informací o systému rozhodování) se doporu uje uvád t 
internetové stránky, na kterých lze jednotlivé dokumenty dohledat. Je vhodné tyto 
odkazy umístit na stránku v novanou boji s korupcí.  
 10. V rámci pln ní kapitoly 2. v nované transparentnosti je t eba pravideln  
kontrolovat, zda jsou uvedené internetové stránky a odkazy funk ní a zve ejn né 
materiály aktuální.  
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 11. Periodická zpráva o interním protikorup ním programu a pln ní úkol  
uložených Rezortním interním protikorup ním programem zasílaná kancelá i státního 
tajemníka má následující strukturu:  
a) Informace, zda a jakým p edpisem byl aktualizován interní protikorup ní program 
školy v souladu s Rezortním interním protikorup ním programem;  
b) zp sob seznámení pracovník  organiza ního celku školy s obsahem interního 
protikorup ního programu a p ípadn  souvisejících protikorup ních materiál ;  
c) informace, kde jsou interní protikorup ní program a p ípadné související 
protikorup ní materiály zve ejn ny (prolink na internet);  
d) aktuální definovaná rizika, v etn  opat ení ke snížení konkrétního rizika (vhodné 
jako p íloha zprávy o pln ní úkol );  
e) informace, zda se vyskytly p ípady korupce;  
f) informace o po tu oznámení podle na ízení vlády . 145/2015 Sb., v etn  
informace o zjišt ných systémových nedostatcích a souvisejících u in ných 
opat eních;  
g) informace o po tu porušení pravidel etiky v etn  informace o zjišt ných 
systémových nedostatcích a souvisejících u in ných opat eních;  
h) kontaktní osoba, která se protikorup ní problematice v nuje;  
i) další relevantní informace;  
j) podpisová doložka.  
  
____________________ 
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P íloha . 5 k pokynu 
 VPŠ a SPŠ MV 

Holešov  . 1/2020 

331/2012 
 

USNESENÍ 
 

VLÁDY ESKÉ REPUBLIKY  
 

ze dne 9. kv tna 2012  
 

o Etickém kodexu ú edník  a zam stnanc  ve ejné správy  
 
 Vláda 
 
  
 I. schvaluje Etický kodex ú edník  a zam stnanc  ve ejné správy, obsažený v p íloze tohoto 
usnesení (dále jen „Kodex“);  
 
 II. zrušuje usnesení vlády ze dne 21. b ezna 2001 . 270, ke Kodexu etiky zam stnanc  ve 
ve ejné správ ;  
 
 III. ukládá  
 1. len m vlády a vedoucím ostatních úst edních správních ú ad  a jiných správních ú ad  
využít Kodex pro vytvo ení vlastního etického kodexu a tento vydat vnit ním p edpisem,  
 2. ministru vnitra  
 a) zve ejnit Kodex zp sobem umož ující dálkový p ístup,  
 b) zajistit zve ejn ní tohoto usnesení v etn  p ílohy ve V stníku vlády pro orgány kraj  a 
orgány obcí,  
 c) legislativn  upravit povinnost orgán  ve ejné moci zpracovat a zve ejnit vlastní etický 
kodex;  
  
 IV. doporu uje hejtman m, primátor m a starost m využít Kodex pro vytvo ení vlastního 
etického kodexu a tento vydat vnit ním p edpisem.  
 
 Provedou: 
 
 lenové vlády,  
 vedoucí ostatních úst edních správních ú ad  a jiných správních ú ad   
 Na v domí:  
 hejtmani, 
 
 primátor hlavního m sta Prahy,  
 primáto i statutárních m st a starostové obcí,  
 editelé krajských ú ad ,  
 editel Magistrátu hlavního m sta Prahy,  
 tajemníci statutárních m st,  
 tajemníci obcí  
  

P edseda vlády  
 

RNDr. Petr Ne as, v. r.  
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P íloha 
 

Etický kodex ú edník  a zam stnanc  ve ejné správy  
 

 Preambule 
 
  

 Každý ú edník a zam stnanec ve ejné správy je povinen p i rozhodování dodržovat a ctít 
zákonnost všech postup  a rovný p ístup ke všem fyzickým i právnickým osobám. Smyslem tohoto 
kodexu je vytvá et, udržovat a prohlubovat d v ru ve ejnosti ve ve ejnou správu.  
  
 Ú elem Etického kodexu ú edník  a zam stnanc  ve ejné správy (dále jen "Kodex") je 
vymezit a podporovat žádoucí standardy chování ú edníka a zam stnance ve ejné správy ve vztahu k 
ve ejnosti a spolupracovník m.  
  
 Ú edník a zam stnanec ve ejné správy zachovává v rnost zásadám práva a spravedlnosti 
vyplývajícím z evropského kulturního a historického d dictví, jedná v duchu nedotknutelných hodnot 
lidské d stojnosti a svobody, zachovává úctu a loajalitu k eské republice, jakož i k ú adu a ostatním 
ú edník m a zam stnanc m ve ejné správy.  
  

lánek 1  
 

Zákonnost 
 
  

 (1) Ú edník a zam stnanec ve ejné správy plní úkoly ve ejné správy v souladu s ústavním 
po ádkem, se zákony a ostatními právními p edpisy a s právem Evropské unie, jakož i s 
mezinárodními smlouvami, kterými je eská republika vázána.  
  
 (2) P i pln ní úkol  ve ejné správy jedná ú edník a zam stnanec ve ejné správy pouze v 
rozsahu zákonem sv ené pravomoci orgánu ve ejné správy a v souladu s jejím ú elem.  
  

lánek 2  
 

Rozhodování 
 
  

 (1) V mezích zákona ú edník a zam stnanec ve ejné správy vždy volí nejvhodn jší ešení s 
ohledem na ve ejný zájem a na rozhodné okolnosti konkrétního p ípadu. Dbá na to, aby rozhodnutí 
nemohlo být z objektivního hlediska vnímáno jako nespravedlivé. Do práv osob ú edník a 
zam stnanec ve ejné správy zasahuje jen za podmínek stanovených zákonem a v nezbytném 
rozsahu, nutném k dosažení ú elu sledovaného ve ejným zájmem, k jehož ochran  mu byla pravomoc 
sv ena.  
  
 (2) P i volb  nejvhodn jšího postupu ú edník a zam stnanec ve ejné správy respektuje v 
mezích právních p edpis  též koncepce, priority a cíle ú adu, jeho vnit ní p edpisy a pokyny 
nad ízených vydané v souladu s tímto kodexem.  
  

lánek 3  
 

Profesionalita 
 
  

 (1) Výkon ve ejné správy je službou ve ejnosti. Ú edník a zam stnanec ve ejné správy 
vykonává ve ejnou správu na vysoké odborné úrovni, kterou si prohlubuje pr b žným studiem, s 
nejvyšší mírou slušnosti, porozum ní a ochoty a bez jakýchkoli p edsudk , v souladu se zásadou 
rovných p íležitostí bez ohledu na barvu pleti, pohlaví, národnost, náboženství, etnickou p íslušnost 
nebo jiné charakteristiky. Nep ipouští diskriminaci i obt žování. Za kvalitu své práce a za rozvíjení 
svých odborných znalostí je osobn  odpov dný a své vzd lání si studiem pr b žn  prohlubuje.  
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 (2) Ú edník a zam stnanec ve ejné správy jedná korektn  s ostatními spolupracovníky i se 
zam stnanci jiných orgán  ve ejné správy, respektuje znalosti a zkušenosti svých koleg  i jiných 
odborník  a ú inn  je využívá i pro sv j odborný r st.  
  
 (3) Ve vztahu k ve ejnosti jedná ú edník a zam stnanec ve ejné správy s nejvyšší mírou 
zdvo ilosti, vst ícnosti a ochoty a bez jakýchkoli p edsudk .  
  

lánek 4  
 

Nestrannost 
 

 (1) Ú edník a zam stnanec ve ejné správy dbá na to, aby jeho rozhodování bylo objektivní, 
nestranné a p ijaté ešení bylo vždy v souladu s ve ejným zájmem. P i rozhodování nesmí ú edník a 
zam stnanec ve ejné správy preferovat osobní i skupinové zájmy ani se nechat ovlivnit pozitivními i 
negativními vztahy ke konkrétním osobám. Ú edník a zam stnanec ve ejné správy se zdrží také 
všeho, co by mohlo ohrozit d v ru v nestrannost jeho rozhodování.  
  
 (2) Ve shodných nebo podobných p ípadech jedná ú edník a zam stnanec ve ejné správy tak, 
aby mezi jednotlivými postupy nevznikaly rozdíly, jež není možno od vodnit objektivními skute nostmi, 
zejména konkrétními okolnostmi daného p ípadu.  
  
 (3) Ú edník a zam stnanec ve ejné správy vystupuje v i ú astník m právních vztah  
objektivn  tak, aby je neuvád l v omyl o jejich právech a povinnostech, informuje je srozumiteln ; 
veškerá hodnocení provádí profesionáln , objektivn , bez emocí a bez sledování osobního prosp chu 
a v souladu s právem a spravedlností.  
  

lánek 5  
 

Rychlost a efektivita  
 
 (1) Ú edník a zam stnanec ve ejné správy vy izuje pracovní záležitosti zodpov dn , bez 
zbyte ných pr tah , nejpozd ji v zákonem stanovených lh tách.  
  
 (2) P i pln ní jemu sv ených úkol  postupuje ú edník a zam stnanec tak, aby stranám ani 
ú adu nevznikaly zbyte né náklady.  
  

lánek 6  
 

St et zájm   
 
 (1) Ú edník a zam stnanec ve ejné správy svým jednáním p edchází situacím, ve kterých by 
byl vystaven možnému st etu svého soukromého zájmu a zastávaného funk ního za azení. Soukromý 
zájem zahrnuje jakoukoliv výhodu pro n j, jeho rodinu, blízké a p íbuzné osoby a právnické nebo 
fyzické osoby, se kterými m l nebo má obchodní nebo politické vztahy.  
  
 (2) Ú edník a zam stnanec ve ejné správy nesmí ohrozit ve ejný zájem tím, že se bude 
odvolávat na svou pozici nebo funkci ve v cech, které nesouvisejí s pln ním jemu sv ených úkol  p i 
výkonu ve ejné správy.  
  
 (3) Ú edník a zam stnanec ve ejné správy se nezú astní žádné innosti, která se neslu uje s 
ádným výkonem jeho pracovních povinností nebo tento výkon omezuje.  

  
 (4) Pokud si ú edník a zam stnanec ve ejné správy není jistý, zda jde o úkony slu itelné s 
jeho podílem na výkonu ve ejné správy, projedná záležitost se svým nad ízeným.  
  

lánek 7  
 

Korupce 
 

 (1) Ú edník a zam stnanec ve ejné správy nesmí p i svém rozhodování a v souvislosti s 
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rozhodováním p ijímat ani vyžadovat dary i jiná zvýhodn ní pro sebe nebo n koho jiného, pop ípad  
jakýmkoli jiným zp sobem p ipustit ovlivn ní pln ní jemu sv ených úkol  v oblasti ve ejné správy, 
objektivního hodnocení v ci a nestranného rozhodování. Dary nebo výhody poskytované ú edníku a 
zam stnanci ve ejné správy zam stnavatelem tímto nejsou dot eny.  
  
 (2) Ú edník a zam stnanec ve ejné správy jedná tak, aby se p i pln ní jemu sv ených úkol  v 
oblasti ve ejné správy nedostal do postavení, ve kterém by byl zavázán nebo se cítil být zavázán 
oplatit službu i laskavost, která mu byla prokázána.  
  
 (3) Ú edník a zam stnanec ve ejné správy se vyvaruje vztah  vzájemné závislosti a 
nepat i ného vlivu jiných osob (klientelismus, nepotismus), jež by mohly ohrozit jeho nestrannost.  
  
 (4) Jakékoli korup ní jednání nebo podez ení na takové jednání, o kterém se ú edník a 
zam stnanec ve ejné správy dozv d l hodnov rným zp sobem, je ú edník a zam stnanec ve ejné 
správy povinen oznámit svému nad ízenému nebo orgánu innému v trestním ízení. Dále je ú edník a 
zam stnanec ve ejné správy povinen bezodkladn  oznámit nabídnutí i získání neoprávn né výhody.  
  
 (5) Ve všech p ípadech, kdy by mohla vzniknout pochybnost, zda ú edník a zam stnanec 
ve ejné správy postupuje v souladu s tímto lánkem, informuje ú edník a zam stnanec ve ejné správy 
svého nad ízeného a postupuje dle jeho pokyn .  
  

lánek 8  
 

Nakládání se sv enými prost edky  
 
 Ú edník a zam stnanec ve ejné správy vynakládá, v souladu s právními p edpisy, veškeré 
úsilí, aby zajistil maximáln  efektivní a ekonomické spravování a využívání finan ních zdroj  a 
za ízení, které mu byly sv eny, jakož i služeb, které mu byly poskytnuty. S t mito sv enými 
prost edky nakládá efektivn  a hospodárn .  
  

lánek 9  
 

Ml enlivost 
 
  

 (1) Ú edník a zam stnanec ve ejné správy zachovává ml enlivost o skute nostech, které se 
dozv d l v souvislosti s pln ním úkol  ve ejné správy, jež by mohly poškodit nebo ohrozit innost 
zam stnavatele. Povinnost ml enlivosti se nevztahuje na skute nosti, které zakládají podez ení na 
korup ní jednání.  
  
 (2) Ú edník a zam stnanec ve ejné správy je povinen zachovat ml enlivost o skute nostech, 
které se dozv d l p i výkonu ú ední innosti, zejména o osobních údajích nebo utajovaných 
informacích v rozsahu stanoveném právními p edpisy, pokud není této povinnosti v souladu s právními 
p edpisy zprošt n.  
  

lánek 10  
 

Informování ve ejnosti  
 
 Každý ú edník a zam stnanec ve ejné správy poskytuje p i pln ní svých úkol  pravdivé a 
úplné informace v souladu s právními p edpisy. Informace o innosti orgánu ve ejné správy, pln ní 
jeho funkcí, jakož i další informace ur ené ve ejnosti sd luje za orgán ve ejné správy ú edník a 
zam stnanec ve ejné správy, který je k tomu ur en.  
  

lánek 11  
 

Ve ejná innost  
 
 (1) Ú edník a zam stnanec ve ejné správy jedná p i výkonu ve ejné správy politicky 
nestranným zp sobem. Ú edník a zam stnanec ve ejné správy nevykonává ve ejnou innost, která by 
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mohla narušit d v ru ve ejnosti v jeho schopnost nestrann  plnit úkoly ve ejné správy.  
  
 (2) Ú edník a zam stnanec ve ejné správy se v soukromém život  vyhýbá takovým 
innostem, chování a jednání, která by mohla snížit d v ru ve ve ejnou správu v o ích ve ejnosti nebo 

dokonce zavdat p í inu k ovliv ování ú edníka a zam stnance ve ejné správy. Jedná tak, aby jeho 
chování p ispívalo k dobré pov sti ú adu ve ejné správy.  
  

lánek 12  
 

Reprezentace 
 
  

 (1) Ú edník a zam stnanec ve ejné správy užívá v zam stnání od v, který je adekvátní jeho 
práci a odpovídá vážnosti jeho ú adu.  
  
 (2) Ú edník a zam stnanec ve ejné správy jedná s každým ohledupln , zp sobem 
p im eným jeho sociálním schopnostem a komunika ním pot ebám, a respektuje jeho individualitu. 
Veškerá jednání s dot enými osobami vede ú edník a zam stnanec ve ejné správy taktn  a 
zp sobem, který respektuje d stojnost t chto osob.  
  
 (3) Ú edník a zam stnanec ve ejné správy svým jednáním a vystupováním podporuje 
d v ryhodnost a vážnost ú adu.  
  

lánek 13  
 

Uplatnitelnost a vymahatelnost  
 
 Kodex navazuje na základní práva a povinnosti zam stnanc  uvedené v zákoníku práce a 
pracovním ádu. Zásadní porušování bude posuzováno jako porušení zákoníku práce, resp. 
pracovního ádu se všemi z toho vyplývajícími d sledky.  
  

lánek 14  
 

Záv re ná ustanovení  
 
 (1) Ú edník a zam stnanec ve ejné správy dodržuje stanovené etické zásady, aktivn  
podporuje etické jednání a podílí se na vytvá ení protikorup ního prost edí. Uv domuje si, že selhání 
jednotlivce v oblasti etiky má dopad na ve ejnou správu jako celek, a proto jde ostatním p íkladem.  
  
 (2) Poukáže-li ú edník a zam stnanec ve ejné správy oprávn n  na neetické chování, nebude 
mít jeho jednání negativní d sledky v pracovn právních vztazích.  
  
 (3) Respektování zásad etiky je v cí profesionální cti ú edníka a zam stnance ve ejné správy. 
Bez jejich dodržování a dodržování Kodexu nelze dostát profesionální povinnosti ú edníka a 
zam stnance ve ejné správy.  
 

 

 


