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POKYN
Ĝeditele Vyšší policejní školy a StĜední policejní školy Ministerstva vnitra
v HolešovČ
ze dne 13. ledna 2020,
kterým se vydává Interní protikorupþní program
Vyšší policejní školy a StĜední policejní školy Ministerstva vnitra v HolešovČ
Interní protikorupþní program Vyšší policejní školy a StĜední policejní školy
Ministerstva vnitra v HolešovČ vychází z Rezortního interního protikorupþního
programu Ministerstva vnitra, vydaného v pokynu ministra vnitra þ. 33/2019 ze dne
30. 8. 2019; kterým se vydává Rezortní interní protikorupþní program Ministerstva
vnitra, a z Pokynu prvního námČstka ministra vnitra pro Ĝízení sekce vnitĜní
bezpeþnosti a policejního vzdČlávání þ. 11 ze dne 14. Ĝíjna 2019 k realizaci pokynu
ministra vnitra þ. 33/2019 ze dne 30. srpna 2019, kterým se vydává Rezortní interní
protikorupþní program Ministerstva vnitra.
I. vydávám
a) v pĜíloze þ. 1 tohoto pokynu „Interní protikorupþní program Vyšší policejní
školy a StĜední policejní školy Ministerstva vnitra v HolešovČ“ „dále jen „škola“,
b) v pĜíloze þ. 2 tohoto pokynu „Doporuþení k Ĝízení korupþních rizik“,
c) v pĜíloze þ. 3 tohoto pokynu „Obecná doporuþení k internímu protikorupþnímu
programu“,
d) v pĜíloze þ. 4 tohoto pokynu „Seznam korupþních rizik v rámci pĤsobnosti
školy“. Tato pĜíloha má charakter interního dokumentu, proto není zveĜejnČna
na internetových stránkách školy. Pro zamČstnance je dostupná na
intranetových stránkách školy a v písemné podobČ na spisovnČ školy.
II. stanovím
všem pĜíslušníkĤm Policie ýeské republiky zaĜazeným u školy a
zamČstnancĤm školy povinnost Ĝídit se pĜi výkonu svých práv a povinností,
vyplývajících ze služebního a pracovnČprávního vztahu Etickým kodexem a
pravidly etiky stanovenými usnesením Vlády ýeské republiky þ. 331/2012 ze
dne 9. kvČtna 2012 o Etickém kodexu úĜedníkĤ a zamČstnancĤ veĜejné
správy, který zveĜejĖuji v pĜíloze þ. 5 tohoto pokynu.
III. ukládám
a) zástupcĤm Ĝeditele školy, vedoucímu kanceláĜe Ĝeditele, vedoucímu
oddČlení personální práce, vedoucím oddČlení, vedoucí sekretariátu
Ĝeditele a vedoucímu pracovištČ ochrany areálu a krizového Ĝízení školy
1. seznámit podĜízené zamČstnance a pĜíslušníky Policie ýeské republiky
zaĜazené u školy prokazatelným zpĤsobem (potvrdí svým podpisem) s
Interním protikorupþním programem školy,
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2. zajistit dodržování opatĜení uvedených v Interním protikorupþním
programu školy dotýkajících se jimi Ĝízeného organizaþního celku školy
a prĤbČžnČ toto dodržování kontrolovat;
3. pravidelnČ vždy k 31. prosinci kalendáĜního roku vyhodnotit dodržování
opatĜení a pĜehodnotit oblasti potenciálních rizik výskytu korupþního
jednání za jimi Ĝízený organizaþní celek školy a do 2. ledna lichého
kalendáĜního roku zaslat tyto informace vedoucímu kanceláĜe Ĝeditele a
interní auditorce;
4 jako vlastník rizika zpracovat a vést kartu rizika, pokud u jim Ĝízeného
organizaþního celku školy se vyskytne kritické a velmi významné riziko;

b) interní auditorce
1. zaĜadit každoroþnČ do plánu interního auditu výkon interního auditu
zamČĜený na Ĝízení identifikovaných rizik korupce v zabezpeþovaných
procesech a þinnostech, a to s pĜihlédnutím k míĜe rizik identifikovaných
jednotlivými organizaþními celky,
2. provádČt prĤbČžné namátkové kontroly dodržování opatĜení uvedených
v Interním protikorupþním programu Vyšší policejní školy a StĜední
policejní školy Ministerstva vnitra v HolešovČ;
c) vedoucímu kanceláĜe Ĝeditele a interní auditorce
1. vyhodnocovat a aktualizovat seznam korupþních rizik uvedených v pĜíloze þ. 3
tohoto pokynu,
2. zpracovat k 31. prosinci lichého kalendáĜního roku výslednou zprávu
obsahující vyhodnocení Interního protikorupþního programu školy a zaslat ji
námČstku ministra vnitra cestou odboru bezpeþnostního výzkumu a
vzdČlávání Ministerstva vnitra do 15. ledna následujícího kalendáĜního roku,
3. zajistit zveĜejnČní aktuálního znČní interního protikorupþního programu školy
na internetových stránkách školy vždy do 31. bĜezna kalendáĜního roku,
4. pĜijímat a vyĜizovat podnČty indikující podezĜení na korupþní jednání;
IV. zrušuji
pokyn Ĝeditele Vyšší policejní školy a StĜední policejní školy Ministerstva vnitra
v HolešovČ þ. 11/2018 ze dne 15. þervna 2018, kterým se vydává Interní
protikorupþní program Vyšší policejní školy a StĜední policejní školy
Ministerstva vnitra v HolešovČ.
Tento pokyn nabývá úþinnosti dnem jeho vydání.
ý. j. VPŠH-84/2020-KR

Obdrží:

ěeditel
Vyšší policejní školy a StĜední policejní školy
Ministerstva vnitra v HolešovČ
vrchní rada plk. Ing. Jan DvoĜák

kanceláĜ Ĝeditele VPŠ a SPŠ MV v HolešovČ
spisovna (originál s podpisem Ĝeditele školy).
Doporuþené heslo pro dokumentaci:
Interní protikorupþní program
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PĜíloha þ. 1 k pokynu
ě VPŠ a SPŠ MV
v HolešovČ þ. 1/2020

Interní protikorupþní program
Vyšší policejní školy a StĜední policejní školy Ministerstva vnitra v HolešovČ
I. Úvod:
„Interní protikorupþní program Vyšší policejní školy a StĜední policejní školy
Ministerstva vnitra v HolešovČ“ je zpracován v souladu s aktuálním znČním
Rezortního interního protikorupþního programu Ministerstva vnitra, který byl vydán
pokynem ministra vnitra þ. 33/2019 ze dne 30. srpna 2019.
Oproti pĜedchozímu období došlo v tomto dokumentu k významným zmČnám,
pĜedevším byla odstranČna pĜíloha s definovanými korupþními riziky, která byla
nahrazena pĜílohou s názvem „Doporuþení k Ĝízení korupþních rizik“, která má pĜispČt
ke sjednocení þinnosti v oblasti problematiky Ĝízení rizik. Postupy pro Ĝízení rizik,
katalog ani mapa korupþních rizik nejsou zveĜejnČny na internetových stránkách.
Tyto materiály mají povahu interního dokumentu a budou pro zamČstnance dostupné
na intranetu. Dále byla novČ doplnČna pĜíloha s názvem „Obecná doporuþení k
interním protikorupþním programĤm“ pro sjednocení þinnosti pĜi tvorbČ interních
protikorupþních programĤ.
Za Rezortní interní protikorupþní program Ministerstva vnitra v souladu s
doporuþením Rámcového rezortního interního protikorupþního programu odpovídá
ministr vnitra.
Rezortní interní protikorupþní program Ministerstva vnitra (dále jen „Rezortní
interní protikorupþní program“) je nástrojem a návodem k vytváĜení a posilování
protikorupþního klimatu a k Ĝízení rozpoznaných rizik korupce ve všech organizacích
a organizaþních celcích rezortu.
Hlavním cílem je vymezit u podĜízených organizací a útvarĤ Ministerstva vnitra
oblasti s možným korupþním potenciálem, identifikovat v nich klíþová korupþní rizika
a po zhodnocení relevantních kontrolních a Ĝídicích mechanismĤ z hlediska
adekvátnosti jejich nastavení v interních dokumentech formou implementace
nápravných opatĜení tyto mechanismy posílit.
Pojem korupce ve veĜejné správČ
V prostĜedí veĜejné správy ýeské republiky je korupce vnímána pĜevážnČ ve
formČ pĜijímání a pĜedávání úplatkĤ, protislužeb, klientelismu, nebo nepotismu.
Jedná se však o mnohem širší a velmi nebezpeþný spoleþenský jev, který postihuje
Ĝadu oblastí státní správy a samosprávy, negativnČ zasahuje do vČdomí lidí a
zpĤsobuje ve spoleþnosti zejména morální ale i ekonomickou újmu. Korupci lze
charakterizovat jako vztah dvou stran, kdy jedna strana poruší své povinnosti tím, že
zneužije svČĜenou pravomoc, za což získá neoprávnČné zvýhodnČní pro sebe nebo
pro jiného, a to z vlastního podnČtu nebo z podnČtu druhé strany. Mezi jednáním
spoþívajícím v porušení povinnosti a následkem, kterým je neoprávnČné
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zvýhodnČním sebe nebo jiného, existuje vždy pĜíþinná souvislost. Z hlediska
subjektivní stránky u všech forem korupþního jednání musí jít o úmyslné jednání s
cílem pĜivodit sobČ nebo jinému nezaslouženou výhodu, neoprávnČný prospČch a
podobnČ.
Korupce se ve veĜejné správČ vyskytuje nejþastČji ve dvou základních
podobách
a)

V podobČ byrokratické korupce, tj. korupce v bČžném každodenním životČ, do
které patĜí korupþní chování rĤzných skupin osob vykonávajících þinnosti
dotýkající se veĜejné správy. Tato forma korupce je pĜedvídatelná a je spojena s
poskytováním a získáváním vČcí, služeb, þi jiných výhod, na které by jinak fyzické
osoby nebo právnické osoby nemČly právo vĤbec, nebo až po splnČní zákonem
pĜedpokládaných podmínek. Projevuje se a lze jí rozpoznat napĜíklad
rozhodováním v rozporu s právními pĜedpisy a interními akty Ĝízení, pĜidČlováním
zakázek mimo konkurenþní prostĜedí, pletichaĜením v oblasti veĜejných zakázek,
neuplatĖováním sankcí vĤþi osobám, které porušily právní pĜedpisy, nerovným
pĜístupem k pacientĤm, poskytováním plateb dodavatelĤm z veĜejných zdrojĤ za
nerealizované nebo krácené práce, dodávky a služby. Korupþní prostĜedí nachází
živnou pĤdu v neúþinných kontrolních a Ĝídicích systémech, složitých,
neefektivních a neprĤhledných organizaþních strukturách, v neprĤkazných
úþetních záznamech a i dalších þinnostech pĜi výkonu veĜejné správy.

b)

V podobČ mnohem závažnČjší - politické korupce. Zde se rozumí zejména
korupce pĜedstavitelĤ veĜejné moci, kde jsou už ohrožovány základy ústavního
systému, ekonomické a bezpeþnostní politiky státu. Jedná se o institucionální
selhání, kdy orgány státní moci, právnické osoby þi instituce veĜejné správy ztrácí
svoji integritu, tj. schopnost sledovat své pĤvodní spoleþenské poslání v zájmu
veĜejného blaha fyzických osob. V tČchto pĜípadech dochází pĜedevším ke
sledování a naplĖování partikulárních zájmĤ politických stran, hnutí, jejich þlenĤ,
rĤzných lobbistických skupin a pĜedstavitelĤ státomocenských orgánĤ pod rouškou
výkonu mandátu nebo politické funkce. K systémové korupci v mocenských
orgánech a institucích veĜejné správy dochází tehdy, když se nezákonnost a
arogance stává normou a korupce její „bČžnou a institucionalizovanou“ souþástí.

ObČ formy korupce zasahují jednotlivé stupnČ veĜejné správy a politické moci
a projevují se v nČkolika rovinách:
A) Korupce vedoucí k hromadČní majetku:
- úplatky, provize, poplatky,
- podvod, zpronevČra a hospodáĜská kriminalita,
- politicky vytvoĜené pĜíležitosti pro spoleþnosti vlastnČné politickými elitami,
nebo lobbisty,
- manipulace s mimorozpoþtovými fondy,
- privatizace moci þi prostĜedkĤ,
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- nelegální financování politických stran a hnutí,
- zneužití dotací pĤvodnČ urþených k veĜejnČ prospČšným úþelĤm pro jiné cíle
þi subjekty, v rozporu s podmínkami stanovenými poskytovatelem,
- zakládání nekontrolovaných závazkĤ k veĜejným výdajĤm,
- poskytování plateb z veĜejných zdrojĤ s absencí finanþní kontroly.
B) Korupce spojená s ochranou mocenských pozic, zejména:
- zvýhodĖování a patronace v oblasti alokace vládních zdrojĤ,
- zneužití veĜejných zdrojĤ pro financování a výkon politických kampaní,
- zneužití postavení þi funkce k získání majetku, nebo jiného nezaslouženého
prospČchu, þi zvýhodnČní,
- podplácení médií a organizací obþanské spoleþnosti,
- nepotismus, klientelismus, pĜípadnČ prodej pozic,
- pĜedávání a následnČ zisk dĤležitých, bČžnČ nedostupných informací (insider
trading) k získání výhod na trhu, þi ve veĜejné správČ, nebo veĜejné soutČži,
- zloþiny tzv. „bílých límeþkĤ“ (podvody v oblasti daní a cel, vyvádČní penČz ze
státních podnikĤ a z dotací poskytnutých v rámci rozpoþtu EU nebo státního
rozpoþtu) organizování prostituce, obchod s drogami,
- formování koluzivních sítí, které omezují politickou soutČž,
- pĜidČlování monopolních þi kvazimonopolních licencí a další.
Interní protikorupþní program školy je nástrojem a návodem k vytváĜení a
posilování protikorupþního klimatu a k Ĝízení rozpoznaných rizik korupce ve všech
organizaþních celcích školy. Interní protikorupþní program školy je postaven na pČti
základních pilíĜích boje proti korupci:
1. vytváĜení a posilování protikorupþního klimatu,
2. transparentnosti,
3. Ĝízení korupþních rizik a sledování kontrol,
4. postupy pĜi podezĜení na korupci,
5. vyhodnocování interního protikorupþního programu.
VĤþi

zamČstnancĤm

školy

v

základním

pracovnČprávním

vztahu

a
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pĜíslušníkĤm Policie ýeské republiky zaĜazeným u školy (dále jen „zamČstnanec“),
kteĜí svým zavinČným jednáním nebo opomenutím porušují právní pĜedpisy a interní
akty Ĝízení, a vytváĜí tím prostor pro korupci, nebo jsou sami zapojeni do korupþních
aktivit, je tĜeba postupovat rychle, dĤraznČ a nekompromisnČ v mezích zákoníku
práce nebo zákona o služebním pomČru pĜíslušníkĤ bezpeþnostních sborĤ a
dĤvodná podezĜení na možné korupþní jednání zamČstnance bezodkladnČ
postupovat orgánĤm þinným v trestním Ĝízení.
II. Zvláštní þást:
1. VytváĜení a posilování protikorupþního klimatu
Sledovaným cílem interního protikorupþního programu školy je minimalizovat
motivaci zamČstnancĤ ke korupþnímu jednání a zvyšovat u nich povČdomí, že pokud
se ke korupci uchýlí, nebo se budou podílet na vytváĜení korupþního prostĜedí, budou
brzy odhaleni a potrestáni.
Pracovní prostĜedí odmítající korupþní jednání a zdĤrazĖující loajální vztah
zamČstnance k zamČstnavateli a majetku školy – ýeské republiky, hrdost na výkon
svého zamČstnání ve prospČch veĜejnosti je jedním z nejvýznamnČjších prostĜedkĤ
prevence korupce. PodpĤrnČ pĤsobí vzdČlávací proces, Etický kodex zamČstnancĤ
školy, pravidla etiky zamČstnancĤ školy a osobní pĜíklad vedoucích zamČstnancĤ
školy, a jak už bylo uvedeno výše, i úþinný vnitĜní kontrolní a Ĝídicí systém.
1.1 Propagace protikorupþního postoje vedoucími zamČstnanci školy
Každý vedoucí zamČstnanec školy je povinen, v rámci svých základních
povinností, prosazovat a uplatĖovat protikorupþní postoj. Rozumí se tím:
* vlastní bezúhonnost,
* pĜíkladné plnČní povinností,
* nezakrývání zneužívání veĜejných prostĜedkĤ a nenadržování pachatelĤm
trestných þinĤ,
* dodržování právních pĜedpisĤ a interních aktĤ Ĝízení,
*pĜedcházení korupci,
* zdĤrazĖování loajality zamČstnance veĜejného sektoru k majetku školy ýeské republiky,
* dodržování etických zásad pĜi výkonu zamČstnání (služby) a v rozsahu
svČĜené pĤsobnosti,
* aktivní propagace jednání odmítajícího korupci,
* dĤsledné prošetĜování podezĜení na korupci,
* vyvozování adekvátních kázeĖských/kárných opatĜení vĤþi zamČstnancĤm
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školy, kteĜí se prokazatelnČ dopustili korupþního nebo jiného protiprávního
jednání, nebo se podíleli na vytváĜení korupþního prostĜedí.
Úkoly:

* Úkol þ. 1.1.1
UplatĖovat protikorupþní stanoviska a opatĜení na pracovišti.
Zodpovídá: všichni vedoucí zamČstnanci školy.
Termín: prĤbČžnČ, trvale.
* Úkol þ. 1.1.2
Na poradách s podĜízenými hodnotit korupþní situaci na pracovišti. Vycházet z
mapy korupþních rizik pro dané pracovištČ (pĜíloha þ. 2). ZamČstnance
seznamovat s korupþními pĜípady, jejich Ĝešením a dopadem v rámci školy.
Zodpovídá: všichni vedoucí zamČstnanci školy.
Termín: prĤbČžnČ, trvale.
1.2 Etický kodex
DĤležitým dokumentem z oblasti etiky ve veĜejné správČ je Etický kodex
úĜedníkĤ a zamČstnancĤ veĜejné správy, schválený usnesením vlády þ. 331 ze dne
9. kvČtna 2012 (dále jen „Etický kodex“).
Pravidla etiky stanovují chování a povinnosti zamČstnancĤ, které nevyplývají
ze zákona þi z dalších interních aktĤ Ĝízení. Jejich implementace spoþívá v aktivní
propagaci a vyhodnocování jeho úþinnosti.
ZamČstnanci školy jsou povinni pĜi výkonu svých práv a povinností,
vyplývajících ze služebního a pracovnČprávního vztahu, jednat v souladu s Etickým
kodexem.
Úkoly:
* Úkol þ. 1.2.1
PrĤbČžnČ podĜízené zamČstnance školy seznamovat s pravidly etiky, pravidla
etiky aktivnČ prosazovat a kontrolovat jejich dodržování.
Zodpovídá: všichni vedoucí zamČstnanci školy.
Termín: prĤbČžnČ, trvale.
1.3 VzdČlávání zamČstnancĤ
V rámci vstupního vzdČlávání a vzdČlávání zamČstnancĤ školy zaĜazovat
pravidelná školení na všech úrovních Ĝízení k protikorupþní problematice, k
vysvČtlování obsahu pravidel etiky, zvyšování schopnosti rozpoznat indikátory
korupce a rovnČž zvyšování povČdomí o ochranČ zamČstnancĤ, kteĜí oznámili
podezĜení na korupci. To platí i ve vysvČtlování postupĤ školy v pĜípadČ potvrzení
korupþního jednání tak, aby každý zamČstnanec dovedl Ĝešit situace, do kterých se
mĤže dostat v souvislosti s výkonem svých pravomocí, napĜíklad pĜi obdržení
korupþní nabídky. ObdobnČ je tĜeba zajistit proškolení zamČstnancĤ z hlediska
dodržování postupĤ v pĜípadČ zjištČní podezĜení z korupce nebo v pĜípadČ vzniku
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korupþního prostĜedí tak, aby bylo možné vhodnými prostĜedky zamezit osobám
podezĜelým z korupþního jednání ve snaze zmaĜit prokázání takového
protispoleþenského jednání.
Úkoly:
* Úkol þ. 1.3.1
ProvádČt interní školení zamČstnancĤ školy se zamČĜením na korupci na
pracovišti v rámci pracovní porady.
Zodpovídá: všichni vedoucí zamČstnanci školy.
Termín: periodicky minimálnČ 1x za rok.
1.4 Systém pro oznámení podezĜení na korupci
S cílem usnadnČní oznámení podezĜení na korupci jsou pro zamČstnance
školy nastaveny efektivní postupy.
K podání oznámení mĤže zamČstnanec školy využít:
a) schránku pro pĜíjem oznámení, která je umístČna v areálu školy v pĜízemí budovy
B-3 u vchodu do suterénu, mimo dosah kamerového systému,
b) listinné oznámení, které je možno zaslat Ĝediteli školy nebo vedoucímu kanceláĜe
Ĝeditele školy na adresu školy Vyšší policejní škola a StĜední policejní škola
Ministerstva vnitra v HolešovČ, Zlínská 991, 76901 Holešov,
c) e-mailovou adresu protikorupci@spshol.cz,
d) telefonní linku 974 685 200 (Ĝeditel školy) nebo 974 685 488 (vedoucí kanceláĜe),
nebo fax: 974 685 103
e) osobní oznámení v kanceláĜi Ĝeditele školy nebo vedoucího kanceláĜe školy
(pĜíjemci oznámení).
PĜíjemcem oznámení jsou dodržována tato pravidla:
a) zaruþuje anonymitu oznamovatele,
b) vyhodnocuje relevantnost pĜijatého oznámení,
c) urþuje stupeĖ závažnosti relevantních oznámení,
d) stanoví, popĜípadČ konzultuje další postup dle stupnČ závažnosti oznámení,
e) vede evidenci podání pro statistické zpracování,
f) navrhuje nápravné opatĜení na základČ zjištČných skuteþností.
Úkoly:
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* Úkol þ. 1.4.1
Propagovat a seznamovat zamČstnance školy se systémem pro oznámení
podezĜení na korupci.
Zodpovídá: všichni vedoucí zamČstnanci školy.
Termín: prĤbČžnČ, trvale.
1.5 Ochrana oznamovatelĤ

Stanovenými postupy a dodržováním pravidel platných pro oznámení je
vedením školy deklarována ochrana oznamovatelĤ s tím, že oznamovatel nesmí být
v souvislosti s uþinČným oznámením postižen, znevýhodnČn nebo vystaven nátlaku.
2. Transparentnost
Transparentnost umožĖuje veĜejnou kontrolu hospodaĜení státu jak
zamČstnanci, tak veĜejností. ZároveĖ zvyšuje pravdČpodobnost odhalení korupce, a
tím odrazuje od korupþního jednání.
2.1 ZveĜejĖování informací o veĜejných prostĜedcích
ZveĜejĖování informací o veĜejných prostĜedcích je provádČno prĤbČžnČ na
internetových stránkách školy v souladu s platnou legislativou (zákon þ. 106/1999
Sb., o svobodném pĜístupu k informacím, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ) a zahrnuje:
* informace o rozpoþtu,
* informace vztahující se k výbČru dodavatelĤ, vþetnČ veĜejných zakázek,
* informace vztahující se k nakládání s majetkem školy – ýeské republiky,
* informace o uskuteþnČných veĜejných zakázkách vþetnČ veĜejných zakázek
malého rozsahu,
* uzavĜené smlouvy, vþetnČ dodatkĤ,
* informace o zveĜejnČných poradcích a poradních orgánech, a to tak, že vždy
k datu 15. února a 15. srpna se údaje za pĜedchozí pololetí zveĜejní, respektive se
aktualizuje seznam:
ĺ poradních orgánĤ a pracovních týmĤ zĜízených Ĝeditelem školy a jeho
zástupci, a to vþetnČ personálního obsazení tČchto orgánĤ, statutu a
jednacího Ĝádu,
ĺ poradcĤ, konzultantĤ, analytikĤ (fyzických osob) Ĝeditele školy a jeho
zástupcĤ, a to za pĜedpokladu, že nevykonávají standardní þinnost školy
v souladu se zĜizovací listinou školy a jinými právními pĜedpisy,
ĺ poradenských a ostatních externích spoleþností pĤsobících na základČ
mandátní þi jiné smlouvy,
ĺ advokátĤ a advokátních kanceláĜí, které mají se školou uzavĜené smlouvy
o poskytování právních služeb,
(dále jen „poradci“).
V seznamu poradcĤ se zveĜejĖují:
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ĺ jména a pĜíjmení poradcĤ, nebo název právnické osoby,
ĺ sjednaná þi smluvní odmČna za výše uvedené þinnosti jednotlivých
právnických osob; sjednaná þi smluvní odmČna za þinnost fyzických osob
se zveĜejĖuje pouze se souhlasem daného poradce,
ĺ celková þástka vyplacená poradcĤm, není-li pouze jeden poradce fyzická
osoba.
V minulosti zveĜejnČné seznamy poradcĤ zĤstávají zveĜejnČné v pĤvodní podobČ.

Interní protikorupþní program školy, vþetnČ povinnČ zveĜejĖovaných informací
v aktuální verzi je trvale zpĜístupnČn všem zamČstnancĤm na internetových
stránkách školy: http://www.spshol.cz/home/info-o-skole/protikorupcni-program
Úkoly:
* Úkol þ. 2.1.1
Aktualizovat zveĜejĖované informace.
Zodpovídá: vedoucí zamČstnanci školy.
Termín: prĤbČžnČ, trvale.
2.2 ZveĜejĖování informací o systému rozhodování
Jedná se o informace zajišĢující zamČstnancĤm a další veĜejnosti
transparentní aktivní zpĜístupĖování informací
o struktuĜe a kompetencích pĜi rozhodování školy zamČstnancĤm a další veĜejnosti:
zveĜejĖování je provádČno prĤbČžnČ v souladu s platnou legislativou (zákon þ.
106/1999 Sb., o svobodném pĜístupu k informacím, ve znČní pozdČjších
pĜedpisĤ) a zahrnuje:
o informace o struktuĜe školy vyjadĜující vztahy podĜízenosti a nadĜízenosti,
http://www.spshol.cz/images/sampledata/informace_o_skole/organizacni_stru
ktura/org_struktura_skoly.pdf
o kontakty na vedoucí zamČstnance až na úroveĖ vedoucích oddČlení
(telefon a e-mail),
http://www.spshol.cz/images/sampledata/informace_o_skole/organizacni_stru
ktura/org_struktura_skoly.pdf
o profesní životopisy Ĝeditele školy a jeho zástupcĤ. Profesní životopisy
mohou být zveĜejnČny pouze se souhlasem dotþené osoby. Bez souhlasu lze
zveĜejnit jméno a pĜíjmení, titul, funkci a služební kontakt.
http://www.spshol.cz/home/info-o-skole/vedeni-skoly
Úkoly:
* Úkol þ. 2.2.1
Aktualizovat zveĜejĖované informace.
Zodpovídá: vedoucí zamČstnanci školy.
Termín: prĤbČžnČ, trvale.
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2.3 Sjednocení umístČní protikorupþních informací na internetových stránkách

Ke zvýšení transparentnosti pĜispČlo sjednocení místa na internetových
stránkách školy, kde je umístČn text o protikorupþní problematice, a jsou zde
zveĜejnČny základní informace o boji s korupcí.
Informace jsou trvale zpĜístupnČny na webové stránce školy:
http://www.spshol.cz/home/info-o-skole/protikorupcni-program
Úkoly:
* Úkol þ. 2.3.1
PrĤbČžnČ aktualizovat jednotlivé základní údaje vČnované problematice boje s
korupcí.
Zodpovídá: vedoucí zamČstnanci školy.
Termín: prĤbČžnČ, trvale.
3. ěízení korupþních rizik a monitoring kontrol
Aktivní Ĝízení korupþních rizik spolu s manažerskou odpovČdností za úþinné
nastavení kontrolních mechanismĤ v rizikových oblastech je základním nástrojem
boje s korupcí.
Metodika pro zpĤsob hodnocení korupþních rizik a vytvoĜení mapy korupþních
rizik je pĜílohou þ. 2 tohoto pokynu.
Pro zvládnutí identifikovaných rizik korupce pĜi výkonu svČĜené pĤsobnosti
jsou jednotlivými organizaþními celky školy definovány postupy Ĝízení rizik, katalog a
mapa korupþních rizik.
3.1 Hodnocení korupþních rizik

(Poznámka: Jedná se o obvyklou terminologii používanou v souvislosti s Ĝízením korupþních rizik, není
zde žádná spojitost s obdobnou terminologii použitou v Legislativních pravidlech vlády „Zhodnocení
korupþních rizik“ (viz þl. 4 odst. 1 písm.h), þl. 9 odst. 2 písm. I), þl. 14 odst, 1 písm. g) a þl. 16 odst.4).

Korupþní rizika jsou souþástí analýzy veškerých rizik rozpoznaných v
zabezpeþovaných procesech a þinnostech ve smyslu ustanovení § 25 odst. 1 a 4
zákona þ. 320/2001 Sb., o finanþní kontrole ve veĜejné správČ a o zmČnČ nČkterých
zákonĤ (zákon o finanþní kontrole), ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ. Aktualizace rizik,
vþetnČ postupĤ vedoucích k minimalizaci negativních dopadĤ pro pĜípad jejich
zapĤsobení, je zajišĢována jednotlivými vlastníky procesĤ.
Úkoly:
* Úkol þ. 3.1.1
Identifikace, analýza a aktualizace rizik korupce jednotlivými organizaþními
celky školy.
Zodpovídá: vedoucí zamČstnanci školy.
Termín: prĤbČžnČ, trvale.
3.2 Monitoring kontrolních mechanismĤ odhalujících korupci
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Kontrolní mechanismy v oblastech korupþního rizika podléhají pravidelnému
testování z hlediska toho, jak jsou úþinné pro zabránČní nebo odhalení korupþního
jednání. Na základČ výsledkĤ tohoto testování jsou pĜijímána opatĜení posilující
kontrolní mechanismy.
* Úkol þ. 3.2.1
Monitorovat a posilovat kontrolní mechanismy, které napomohou odhalit
možné korupþní jednání.
Zodpovídá: interní auditorka.
Spolupráce: vedoucí zamČstnanci školy.
Termín: prĤbČžnČ, trvale.
3.3 ProšetĜování rizikových oblastí
V pĜípadČ, že je definována oblast rizika stupnČm významnosti „Kritický“,
zajistí vedoucí zamČstnanec školy odpovídající za danou oblast prošetĜení s cílem
identifikovat a vyhodnotit skuteþnosti nasvČdþující výskytu korupþního jednání.
Úkoly:
* Úkol þ. 3.3.1
ProšetĜení oblastí, v nichž je riziko korupce hodnoceno stupnČm významnosti
„Kritický“.
Zodpovídá: vedoucí zamČstnanci školy.
Termín: prĤbČžnČ, trvale.
4. Postupy pĜi podezĜení na korupci
4.1. Postupy pĜi prošetĜování podezĜení na korupci
Systém je nastaven tak, aby každý zamČstnanec i úþastník rozhodovacího
procesu ve sféĜe veĜejných financí (poskytovatel i pĜíjemce), ten, kdo pĜipravuje
veĜejné výdaje, naplĖuje veĜejné pĜíjmy nebo pĜímo nakládá s veĜejnými prostĜedky,
vČdČl, jak oznámení sestavit, þím jej dĤkaznČ podložit, jakou formu oznámení použít
a komu jej adresovat.
V podmínkách školy je místem pro pĜijímání a vyĜizování podnČtĤ
naznaþujících možnost korupþního jednání Ĝeditel školy a v pĜípadČ jeho
nepĜítomnosti vedoucí kanceláĜe Ĝeditele školy, není-li oznámení podáno orgánu
þinnému v trestním Ĝízení. KanceláĜ Ĝeditele školy oznámení pĜíjme, zaeviduje do
pĜedepsané evidence v rámci spisové služby, potvrdí pĜíjem neanonymního podání,
provede právní analýzu (kvalifikaci) a podle jejího závČru rozhodne o dalším postupu
(napĜ. pĜedání specializovanému kontrolnímu orgánu k došetĜení, pĜedání orgánĤm
þinným v trestním Ĝízení, pĜípadnČ provede vlastní šetĜení).
Analýza pĜijatého oznámení probíhá ve dvou na sebe navazujících stupních:
a) úvodní posouzení relevance oznámené informace, zejména ve vztahu k pĜípadné
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trestní odpovČdnosti,

b) postoupení nebo provČĜení oznámené informace.
V rámci úvodního posouzení Ĝeditel školy nebo v jeho nepĜítomnosti vedoucí
kanceláĜe Ĝeditele školy ovČĜí, zda je oznámení relevantní a zda ve vČci nejde o
podezĜení z trestného þinu. Za tímto úþelem mĤže Ĝeditel školy nebo vedoucí
kanceláĜe Ĝeditele školy, na základČ pokynu Ĝeditele školy, zejména v
nejednoznaþných pĜípadech, požádat o konzultaci orgán þinný v trestním Ĝízení, a to
buć policejní orgán, nebo státního zástupce. V této fázi, tj. ve fázi konzultace, není
nutné sdČlovat identitu oznamovatele, je-li známa.
V pĜípadČ, že bude zĜejmé nebo z konzultace vyplyne, že ve vČci jde o
podezĜení z trestného þinu, je zákonnou povinností postoupit podání orgánu þinnému
v trestním Ĝízení. V tČchto pĜípadech však není možno zatajit identitu oznamovatele,
nicménČ je možné požádat policejní orgán, aby s podáním nakládal s maximální
opatrností, neboĢ by mohl oznamovateli zpĤsobit potíže v zamČstnání a smysl
whistleblowingu, byĢ není zákonem definován, by byl popĜen.
O postoupení podání bude informován pouze oznamovatel, je-li znám.
Informování vedoucích zamČstnancĤ školy za úþelem pĜijetí vČcných, organizaþních
nebo personálních opatĜení bude provádČno v koordinaci s policejním orgánem tak,
aby nedošlo ke ztížení nebo zmaĜení úþelu trestního Ĝízení.
V pĜípadČ, že nejde o podezĜení z trestného þinu a Ĝeditel školy dospČje k
závČru, že danou vČc je tĜeba došetĜit, toto mĤže provést sám nebo uloží interní
auditorce provedení prošetĜení postupem podle platných interních aktĤ Ĝízení. Interní
auditorka provede šetĜení podle platných právních pĜedpisĤ a interních aktĤ Ĝízení a
o výsledku informuje Ĝeditele školy. V pĜípadČ, že je šetĜením zjištČno podezĜení z
trestného þinu, bezodkladnČ postoupí vČc spolu s dĤkazním materiálem orgánĤm
þinným v trestním Ĝízení; o tomto postupu do tĜí dnĤ vyrozumí kanceláĜ státního
tajemníka.
Pokud pracovník kanceláĜe státního tajemníka vyhodnocením oznámení nebo
po provedeném šetĜení dospČje k závČru, že se nejedná o podezĜení z trestného
þinu, bez odkladu vČc postoupí k dalšímu opatĜení vedoucímu zamČstnanci školy
podle vČcné pĤsobnosti.
V pĜípadČ, že oznámení je vykonstruované, s cílem poškodit jiného, rozhodne
Ĝeditel školy vzhledem k závažnosti o postoupení podání pĜíslušnému orgánu školy k
jeho dalšímu Ĝešení.
KanceláĜ Ĝeditele školy provádí analýzu obsahĤ podání o podezĜení na korupci
a vede jejich evidenci.
Úkoly:
* Úkol þ. 4.1.1
ProvádČt analýzu obsahu podání o podezĜení na korupci a vést jejich evidenci.
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4.2. Následná opatĜení
K zamezení opakování korupþního jednání nebo k zajištČní jeho vþasného
odhalení v budoucnu jsou následnČ pĜijímána nápravná opatĜení.
Následná opatĜení se uskuteþĖují ve tĜech rovinách:
- náprava vnitĜních procesĤ,
- kárné opatĜení a opatĜení v pĜípadČ porušení pracovní povinnosti,
- Ĝešení a vymáhání vzniklých škod.
Úkoly:
* Úkol þ. 4.2.1
PĜijímat vhodná a úþinná nápravná opatĜení pĜi podezĜení na korupci.
Zodpovídá: všichni vedoucí zamČstnanci.
Termín: prĤbČžnČ, trvale.
5. Vyhodnocování interního protikorupþního programu školy
Vyhodnocení úþinnosti interního protikorupþního programu školy ve
dvouletých cyklech (v sudých kalendáĜních letech) umožĖuje pravidelnou a
podrobnou analýzu protikorupþních opatĜení a jejich vylepšení.
5.1 ShromáždČní údajĤ a vyhodnocení interního protikorupþního
programu školy jednotlivými organizaþními celky
Vyhodnocení úþinnosti interního protikorupþního programu školy je zamČĜeno
na plnČní všech jeho þástí (jak kvalitativnČ, tak kvantitativnČ), na úþinnost tohoto
plnČní a na implementaci nápravných opatĜení. ShromáždČní údajĤ a vyhodnocení
probíhá jedenkrát za dva roky podle následujícího harmonogramu:
Vždy k 31. prosinci lichého kalendáĜního roku provedou zástupce Ĝeditele pro
výuku a výcvik, zástupce Ĝeditele pro ekonomiku, vedoucí kanceláĜe Ĝeditele a
vedoucí oddČlení personální práce vyhodnocení a aktualizaci seznamu korupþních
rizik v rámci pĤsobnosti jimi Ĝízeného organizaþního celku a pĜedloží jej v aktuální
podobČ vždy do 31. prosince lichého kalendáĜního roku vedoucímu kanceláĜe
Ĝeditele školy a interní auditorce.
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Úkoly:

* Úkol þ. 5.1.1
Jedenkrát za dva roky zpracovat zprávu obsahující vyhodnocení plnČní úkolĤ
uložených interním protikorupþním programem školy k 31. prosinci lichého
kalendáĜního roku a její zaslání do 15. ledna následujícího (sudého) kalendáĜního
roku kanceláĜi státního tajemníka a k nahlédnutí na kanceláĜ prvního námČstka
ministra vnitra pro Ĝízení sekce vnitĜní bezpeþnosti a policejního vzdČlávání cestou
odboru bezpeþnostního výzkumu a policejního vzdČlávání Ministerstva vnitra.
Zodpovídá: zástupci Ĝeditele školy, vedoucí kanceláĜe Ĝeditele, vedoucí
oddČlení personální práce a interní auditorka.
Termín: ve dvouletých cyklech poþínaje rokem 2020 za období 2018 až 2019.
5.2. Zpráva o Rezortním interním protikorupþním programu
Vedoucí kanceláĜe Ĝeditele školy a interní auditorka provádí
vyhodnocení zpráv zaslaných podle bodu 5.1. za období od pĜedešlého vyhodnocení
a následnČ zpracují zprávu o plnČní interního protikorupþního programu školy a
pĜijatých nápravných opatĜeních, která je pĜedložena Ĝediteli školy ke schválení a v
termínu do 10. ledna sudého kalendáĜního roku je zaslána podle úkolu 5.1.1. ke
zpracování zprávy o Rezortním interním protikorupþním programu.
5.3. Aktualizace Rezortního interního protikorupþního programu
PĜi zpracování zprávy o interním protikorupþním programu školy provede
vedoucí kanceláĜe Ĝeditele školy a interní auditorka kontrolu souladu interního
protikorupþního programu školy s aktuálním Rámcovým rezortním interním
protikorupþním programem Ministerstva vnitra.
5.4. Aktualizace interního protikorupþního programu školy
Na základČ aktualizovaného znČní Rezortního interního protikorupþního
programu zajistí vedoucí kanceláĜe a interní auditorka uvedení interního
protikorupþního programu školy do souladu s aktualizovaným Rezortním interním
protikorupþním programem.
Úkoly:
*

Úkol þ. 5.4.1

Aktualizovat interní protikorupþní program školy a zveĜejnit jej na
internetových stránkách školy.
Zodpovídá: vedoucí kanceláĜe a interní auditorka.
Termín: v sudých kalendáĜních letech do 30. þervna.
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Popis základních pojmĤ:

Rezortní interní protikorupþní program je sestaven jako spojení
a) relevantních interních aktĤ Ĝízení,
b) procesĤ vztahujících se k jednotlivým interním aktĤm Ĝízení vþlenČným do
Rezortního interního protikorupþního programu,
c) harmonogramĤ vþetnČ jmenovitého stanovení rolí a zodpovČdností za plnČní,
d) popisĤ krokĤ, postupĤ, možností, technických þi organizaþních zajištČní a všech
dalších prvkĤ, které patĜí do celkového protikorupþního úsilí v rezortu.
Procesy jsou
- postupy spojené s povinností plnit úkoly plynoucí z interních aktĤ Ĝízení a
uskuteþĖovat stanovené role,
- vČcné a organizaþní zabezpeþení vedoucí k aktivnímu využívání pĜíslušného
interního aktu Ĝízení pĜi plnČní urþených úkolĤ a s tím souvisejícímu plnČní povinností
plynoucích ze zaĜazení do rámce Rezortního interního protikorupþního programu,
- závazné postupy pĜi nakládání se získanými informacemi.
Harmonogramy jednotlivých procesĤ jsou þasové plány týkající se
- postupĤ naplánovaných pro realizaci toho kterého procesu,
- pravidelné kontroly plnČní a vyhodnocování (vþetnČ frekvence) úþinnosti,
- stanovení rolí a zodpovČdnosti vþetnČ jmenovitého zajištČní.
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PĜíloha þ. 2 k pokynu
ě VPŠ a SPŠ MV
v HolešovČ þ. 1/2020

Doporuþení k Ĝízení korupþních rizik
Z ustanovení § 25 zákona þ. 320/2001 Sb., o finanþní kontrole ve veĜejné
správČ a o zmČnČ nČkterých zákonĤ (zákon o finanþní kontrole), ve znČní pozdČjších
pĜedpisĤ, vyplývá povinnost zavést a udržovat vnitĜní kontrolní systém, který je
zpĤsobilý vþas zjišĢovat, vyhodnocovat a minimalizovat provozní, finanþní, právní a
jiná rizika vznikající v souvislosti s plnČním schválených zámČrĤ a cílĤ. Jedním z
tČchto systémĤ je Ĝízení rizik.
Toto doporuþení vychází z Metodiky Ĝízení rizik ve veĜejné správČ,
metodického pokynu CHJ þ. 2, vydaného Ministerstvem financí dne 4. dubna 2016
(dále jen „Metodika Ĝízení rizik“), zveĜejnČné na internetové stránce
http://www.mfcr.cz/cs/legislativa/metodiky/2016/metodicky-pokyn-chj-c-2--metodikarizeni-24501.
Korupþní rizika se doporuþuje Ĝešit v rámci hodnocení rizik organizace.
Toto doporuþení není závazné, nicménČ pĜedstavuje návod, jak korupþní rizika
monitorovat, vyhodnocovat a pĜijímat relevantní opatĜení a zároveĖ jak vytvoĜit mapy
korupþních rizik.
1. ěízení korupþních rizik
ěízení korupþních rizik je komplexní proces skládající se z nČkolika fází,
které na sebe navazují. Cílem Ĝízení korupþních rizik je jejich identifikace a
kvantifikace a pĜedevším rozhodnutí o vhodném zpĤsobu zvládání tČchto rizik. Jedná
se o soustavnou þinnost, jejímž úþelem je omezit pravdČpodobnost výskytu
korupþních rizik nebo snížit jejich dopad.
Aby bylo Ĝízení korupþních rizik úþinné, je nutné v první fázi odpovČdnými
pracovníky školy provést analýzu korupþních rizik, která zahrnuje identifikaci a
kvantifikaci hrozeb a stanovení pravdČpodobnosti rizika a jeho dopadĤ. NáslednČ v
dalším kroku je provedeno zhodnocení významnosti korupþních rizik, neboĢ tento
krok je podstatný pro urþení zpĤsobu jejich zvládání. Je zĜejmé, že nemĤže být všem
rizikĤm vČnována stejná pozornost, proto je dĤležité tuto míru významnosti
korupþních rizik stanovit. V poslední fázi bude následovat rozhodnutí o vhodném
zpĤsobu zvládání korupþních rizik.
PĜi posuzování zpĤsobu taktiky zvládání korupþních rizik je tĜeba si uvČdomit,
že aþkoli jsou korupþní rizika podmnožinou rizik obecných, jejich zvládání se
podstatným zpĤsobem od rizik obecných liší. Z tohoto dĤvodu je doporuþeno stanovit
stupnici pro významnost rizika pČtistupĖovou, oproti tĜístupĖové stupnici použité v
Metodice Ĝízení rizik.
Cílem systematického Ĝízení korupþních rizik je jejich zvládání, které se
promítne následnČ napĜ. do snížení míry významnosti rizika, identifikace nového
rizika nebo nalezení Ĝešení k jeho minimalizaci pĜijetím vhodnČjších opatĜení.
ěízení rizik (vþetnČ korupþních) je souþást manažerského Ĝízení, tj. je souþást
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agendy vedoucího zamČstnance školy, kterou nelze delegovat (napĜ. na
zamČstnance). Každý vedoucí zamČstnanec školy Ĝídí rizika ve svém organizaþním
celku školy, resp. ve své þinnosti a þinnosti svého organizaþního celku.
Postupy pro Ĝízení rizik, katalog ani mapa korupþních rizik nejsou zveĜejnČny
na internetových stránkách. Mohou být pro zamČstnance dostupné na intranetu, tyto
materiály mají povahu interního dokumentu. ěízení rizik je vnitĜním procesem a je v
odpovČdnosti vedení školy; zveĜejnČní informace o možných slabinách vnitĜního
Ĝídicího a kontrolního systému by mČlo obdobné úþinky, jakoby se jednalo o její únik,
což je nežádoucí z dĤvodu vysoké pravdČpodobnosti jejího zneužití nebo nesprávné
interpretace. Pokud tomu však nebrání zákonné dĤvody, je možné tyto materiály
poskytovat v rámci rezortní spolupráce, ovšem pĜi zachování jejich povahy interního
dokumentu.
Hodnocení korupþních rizik
Základní zásady pro vymezení a ohodnocení korupþních rizik
a) V rámci každého jednotlivého organizaþního celku je vhodné pracovat s nČkolika
korupþními riziky. Cílem analýzy není shromáždit co nejvČtší soubor korupþních rizik,
ale urþit taková, která mohou reálnČ ohrozit chod školy nebo jejích organizaþních
celkĤ, a tato efektivním zpĤsobem, pokud možno s využitím již existujících interních
aktĤ Ĝízení, ošetĜit.
b) PĜi urþení stupnČ pravdČpodobného výskytu (vzniku) korupþního rizika je tĜeba
brát v potaz, zda se s jeho projevy na pracovišti nebo kdekoli ve škole reálnČ
setkáváme, aĢ už osobnČ nebo zprostĜedkovanČ, nebo jej vnímáme pouze jako
potenciálnČ možné.
c) PĜi stanovení stupnČ dopadu (závažnosti) korupþního rizika je nutné zvážit, zda je
hrozbou pĜedevším pro organizaþní celek, nebo pro chod celé školy. NČkterá rizika
mohou mít velmi závažný dopad na fungování organizaþního celku, na chodu školy
se ale projeví pouze marginálnČ (napĜ.: pĜijetí „drobných pozorností“ od klientĤ za
práci, byĢ odvedenou korektnČ a v souladu s platnou legislativou, mĤže mít znaþný
dopad na interpersonální vztahy na konkrétním pracovišti, fungování školy jako celku
výraznČ nenaruší, pĜi opakování však vede k poškození povČsti školy).
d) Významnost vlivu korupþního rizika je dána souþinem stupnČ pravdČpodobnosti
vzniku rizika a stupnČ dopadu rizika a je rozdČlena do pČti pásem. Obecnou tendencí
hodnotitelĤ, kteĜí pracují s þíselnou škálou, je výbČr „stĜedních hodnot“. Je tĜeba si
uvČdomit, že pokud se korupþnímu riziku pĜidČlí „stĜední“ stupeĖ dopadu a souþasnČ
urþí stupeĖ pravdČpodobnosti jeho vzniku rovnČž jako „stĜední“, je i výsledkem
„stĜední“ významnost vlivu rizika, což ovšem reálnČ znamená, že se tato významnost
vlivu korupþního rizika pohybuje v pásmu „významné“.
Doporuþuje se, aby hodnocení korupþních rizik bylo dvouúrovĖové, tedy aby
ho provádČl hodnotitel, a výsledek hodnocení provČĜil schvalovatel.
Hodnotitelé (zástupci Ĝeditele, vedoucí oddČlení) provádČjí identifikaci, popis
a hodnocení veškerých rizik v jednotlivých organizaþních celcích.
Schvalovatel (Ĝeditel školy) provádí kontrolu a schválení veškerých
„hodnotiteli“ zhodnocených rizik celé školy.
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Stupnice pravdČpodobnosti vzniku korupþního rizika (P)
Bodové
hodnocení
1
2

PravdČpodobný
výskyt rizika
TémČĜ vylouþené
NepravdČpodobné

3
4
5

Možné
PravdČpodobné
TémČĜ jisté

Stupnice dopadu korupþního rizika (D)
Bodové
Dopad rizika
hodnocení
1
Nevýznamné
(Prakticky žádné)

Popis
Vyskytne se pouze ve výjimeþných pĜípadech.
NČkdy se mĤže vyskytnout, ale není to
pravdČpodobné.
NČkdy se mĤže vyskytnout.
PravdČpodobnČ se vyskytne.
Vyskytne se skoro vždy.
Popis

NeovlivĖuje znatelnČ ani vnitĜní chod školy,
neĜeší se vČtšinou na úrovni Ĝeditele školy
nebo jeho zástupcĤ.
2
MénČ významné
OvlivĖuje zejména vnitĜní chod školy, Ĝeší
(Málo podstatné)
vČtšinou zástupci Ĝeditele nebo vedoucí
oddČlení, vlivy se vČtšinou Ĝeší v rámci
bČžného chodu.
3
Významné
OvlivĖuje zejména vnitĜní i vnČjší chod školy,
(Podstatné)
Ĝeší vČtšinou zástupci Ĝeditele nebo vedoucí
oddČlení, vlivy se vČtšinou Ĝeší v rámci
bČžného chodu.
4
Velmi významné
OvlivĖuje zejména vnitĜní i vnČjší chod školy,
(Zásadní)
Ĝeší vČtšinou Ĝeditel a zástupci Ĝeditele nebo
vedení školy, hrozba významných ztrát –
škody, soudní spory atd..
5
Kritické
Krizové situace Ĝešené na úrovni vedení školy,
(Devastující)
mající vliv na chod školy (napĜ. neplnČní
strategických cílĤ).
významnost rizika = pravdČpodobnost 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.
PĜíklad tabulky pro identifikaci a hodnocení rizik
PoĜadové Org.
þíslo
celek
rizika

Název
rizika

Popis
rizika

PravdČpo- Dopad
dobnost
výskytu
rizika
výskytu
rizika

StupeĖ
OpatĜení
význam- k eliminaci
nosti
rizika
rizika
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PoĜadové þíslo rizika - þíslo pĜidČlené konkrétnímu riziku (nemČní se). Údaje
v tabulce lze Ĝadit (mimo jiné) podle organizaþních celkĤ (pĜehled, jaká rizika má
který org. celek), nebo podle stupnČ významnosti rizika (pĜehled rizik od
nejzávažnČjších po nejménČ závažná), pĜípadnČ mít obČ Ĝazení. PoĜadové þíslo
rizika slouží k rychlému vyhledání konkrétního rizika bez ohledu na tĜídČní.
Organizaþní celek – organizaþní celek, který riziko identifikoval. MĤže se
jednat o organizaþní úsek nebo celek.
Název rizika - struþný popis konkrétní þinnosti/procesu/korupþního jevu, ve
kterém mĤže riziko s nežádoucími dopady nastat.
Popis rizika - struþný popis rizika vztahující se k pĜíslušné
þinnosti/procesu/korupþnímu jevu tak, aby byl zĜejmý jeho obsah (podstata), tzn. v
þem riziko, s nímž je spojen nežádoucí dopad, spoþívá.
PravdČpodobnost
výskytu
rizika
(P)
bodové
ohodnocení
pravdČpodobnosti výskytu rizika podle stupnice pravdČpodobnosti vzniku korupþního
rizika.
Dopad výskytu rizika (D) - bodové ohodnocení vnímaného dopadu rizika
podle stupnice dopadu korupþního rizika.
StupeĖ významnosti rizika (V) - je dán souþinem bodového ohodnocení
pravdČpodobnosti výskytu rizika a míry dopadu rizika (P x D).
OpatĜení k eliminaci rizika - popis, jakým zpĤsobem se pravdČpodobnost
výskytu rizika nebo jeho dopad eliminuje, pĜípadnČ jaké kroky budou provedeny k
jeho další eliminaci (napĜ. úprava vnitĜního kontrolního systému, formalizace postupĤ
ve vnitĜním pĜedpisu, stanovení odpovČdností za výkon urþitých þinností, zmČna
nebo nové nastavení schvalovacího postupu apod.). Možné je též akceptovat riziko
bez pĜijetí opatĜení k jeho eliminaci, event. pĜenést riziko na jiný subjekt (napĜ.
pojištČní).
Tabulka mĤže obsahovat další údaje, napĜ. seznam souvisejících pĜedpisĤ.
Vzorový pĜíklad vyplnČní tabulky pro identifikaci, analýzu a hodnocení
korupþních rizik
V tabulce pro lepší pĜehlednost doporuþujeme barevné odlišení významnosti
rizik (viz mapa korupþních rizik). Není to nutné, ale tabulka je tak pĜehlednČjší
PoĜ.
þíslo
1

Org. celek
Ek. úsek

Název
rizika
PĜíprava
realizace
veĜejných
zakázek

Popis
rizika
Nedodržení zákona o
veĜejných zakázkách k získání
výhody pro jednoho uchazeþe.
Komunikace s uchazeþem o
zakázku nebo s potenciálním
dodavatelem služby nad
rámec pĜípustných konzultací
k získání výhody. Vazby
zamČstnancĤ na uchazeþe,
možný stĜet zájmĤ. Obsah
zadávací dokumentace
nebude objektivnČ a
transparentnČ nastaven, bude
zvýhodĖovat dodavatele
urþitého typu

P D V
3

5

15

OpatĜení k eliminaci rizika
Vedení ek. úseku zajistí objektivní a
transparentní znČní zadávací
dokumentace v rámci Ĝídící kontroly.
Bude sledovat možný stĜet zájmĤ,
který v zárodku eliminuje odnČtím
úþasti pracovníka na zadání nebo
výbČru, Vedení ek úseku i urþení
pracovníci projdou protikorupþním
školením (stĜet zájmĤ).
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Ek. úsek

Pokladní
agenda

ZamČstnanec pokladny
poskytne jiné osobČ informace
týkající se citlivé personální þi
mzdové agendy jiného
zamČstnance þi zamČstnancĤ.

2

Úsek
výchovy a
vzdČlávání
OddČlení
personální
práce

podobnČ

podobnČ

P D V

DĤsledné dodržování mlþenlivosti o
údajích ostatních zamČstnancĤ.
Zástupce Ĝeditele pro ekonomiku
seznamuje zamČstnance se
souvisejícími pĜedpisy proti podpisu,
pĜípadnČ prostĜednictvím
služebního e-mailu.
podobnČ

podobnČ

podobnČ

P D V

podobnČ

2

4

3. Mapa korupþních rizik
Mapa korupþních rizik slouží ke grafickému znázornČní rizik. ZaĜazení korupþních
rizik do pĜedem stanovených intervalĤ významnosti (nevýznamné, ménČ
významné, významné, velmi významné a kritické) je nezastupitelné pro stanovení
strategie jejich Ĝízení. Zvládání rizik s rĤznou mírou významnosti vyžaduje
diferencovaný pĜístup. Taktika Ĝízení korupþních rizik spoþívá ve výbČru
nejvhodnČjšího postupu pro zvládání pĜíslušného rizika. Zvládání rizika spoþívá
obecnČ ve snižování jeho dopadu anebo pravdČpodobnosti jeho výskytu. Zde jsou
uvedeny stupnice od ménČ významného k více významnému, v praxi lze použít i
stupnici obrácenou, od významného k ménČ významnému.

Dopad
výskytu
rizika

Základní pole pro mapu rizik

1
2
3
4
5

1
1
2
3
4
5

PravdČpodobnost výskytu rizika
2
3
4
2
3
4
4
6
8
6
9
12
8
12
15
10
15
20

5
5
10
15
20
25

Souþástí Mapy je rozdČlení rizik do pČti barevných oblastí podle nastavené
klasifikaþní stupnice pro významnost rizika, kdy platí vzorec:
Významnost rizika = pravdČpodobnost výskytu rizika (P) x dopad výskytu
rizika (D)
Grafické zobrazení mapy korupþních rizik se vytvoĜí tak, že do základního
pole pro mapu rizik (viz výše), do patĜiþné „souĜadnice“ se vepíše poĜadové þíslo
rizika z tabulky pro identifikaci a hodnocení rizik (viz výše). V jednom políþku tak
mĤže být zapsáno více rizik a je patrné rozložení jednotlivých rizik i jejich
významnost. ZároveĖ lze rychle dohledat patĜiþné riziko.
Vzorový pĜíklad vyplnČní mapy korupþních rizik
v návaznosti na vzorový pĜíklad vyplnČní tabulky pro identifikaci a hodnocení
rizik.
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PravdČpodobnost výskytu rizika
2
3
4

5

1,6
2,5

8

3

4

7

Z mapy rizik plyne, že kritické je riziko þ. 4, velmi významná rizika þ. 3 a 7.
Klasifikaþní stupnice pro významnost rizika:
StupeĖ významnosti rizika
Nevýznamné
MénČ významné
Významné
Velmi významné
Kritické

Významnost rizika
2
4
5
6
10
12
16
20

1
3
4
8
15

9
25

Významnost vlivu korupþního rizika
Významnost vlivu

Postup pĜi zjištČní korupþního rizika

Nevýznamné

V rámci pravidelné roþní analýzy
korupþních rizik bude zjišĢováno, zda
došlo ke zmČnČ ve významnosti tČchto
rizik.
OpatĜení ke zmírnČní a vylouþení
korupþních
rizik
budou
navržena
operativnČ v pĜípadČ jejich reálného
vzniku. V rámci pravidelné roþní analýzy
korupþních rizik bude zjišĢováno, zda
došlo ke zmČnČ ve významnosti tČchto
rizik.
Oblasti þinnosti školy budou periodicky
prošetĜovány. Postup prošetĜování bude
vypracován ve spolupráci s dotþeným
organizaþním celkem, v pĜípadČ potĜeby
s pĜispČními interní auditorky.
PĜi zjištČní existence korupþních rizik
bude zpracována analýza interních aktĤ
Ĝízení
v dotþené
oblasti
þinnosti
organizaþního celku školy a pĜíslušné
organizaþní struktury s cílem provČĜit,
zda jsou stávající protikorupþní kontrolní
mechanismy úþinné pro odhalení a
zabránČní výskytu rizik. Výstupem
analýzy budou doporuþení k realizaci
konkrétních protikorupþních opatĜení.

MénČ významné

Významné

Velmi významné
Kritické
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DĤležitČjší než významnost rizika (D x P) je stupeĖ významnosti rizika klasifikaþní stupnice. Jak bylo psáno výše, stĜedový výskyt rizika a stĜedový dopad
rizika znamená významné riziko (3 x 3 = 9), avšak vČtší dopad (4) s menší
pravdČpodobností (2) je již velmi významné riziko pĜesto, že jeho významnost je nižší
(4 x 2 = 8). ZaĜazení tČchto pĜípadĤ mezi významnost rizika s hodnocením „velmi
významné“ je odĤvodnČno tím, že jeden z hodnocených ukazatelĤ (pravdČpodobnost
výskytu rizika nebo dopad výskytu rizika) je ohodnocen vyšším stupnČm (bodovým
ohodnocením).
Rizika kritická a velmi významná jsou považována za klíþová korupþní
rizika, pro která mají být stanovena opatĜení k jejich zvládání. Navrhne se konkrétní
opatĜení ke snížení tČchto rizik a plnČní pĜijatých opatĜení se ve stanovených
termínech pravidelnČ vyhodnocuje. Pokud v uplynulém období nedojde ke snížení
významnosti rizika (dopadu þi pravdČpodobnosti), je nutné opatĜení k jeho snížení
doplnit.
Ke klíþovému nebo významnému riziku ohrožujícímu chod školy je
nezbytné vést kartu rizika, což je dokument vedený vlastníkem rizika
(schvalovatelem). Obsahuje pĜedevším základní údaje o riziku, jeho hodnocení,
pĜijatém opatĜení k Ĝízení rizika vþetnČ záznamĤ o jeho plnČní a strategii zvládání
nežádoucích dopadĤ rizika.
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VZOROVÁ KARTA RIZIKA
Název rizika:

PoĜadové þíslo rizika
Vlastník rizika

Zástupce Ĝeditele pro ekonomiku

Struþná charakteristika:
Popis rizika
PĜíþiny (zdroje) rizika
Nežádoucí dopad rizika
Významnost rizika:
PravdČpodobnost výskytu

Dopad

Významnost

PĜijaté opatĜení k vylouþení nebo minimalizaci, popĜ. prevenci rizika:

Plán plnČní pĜijatého opatĜení k vylouþení nebo minimalizaci, popĜ. prevenci
rizika:
Úkol
Termín plnČní

!#
%"
VPSHX001BZWJ
Pokyn ě VPŠ a SPŠ MV v HolešovČ þ. 1/2020

Strana 26

Záznam o plnČní pĜijatých opatĜení
Stanovená frekvence: (þtvrtletnČ/ pololetnČ/jiná)
Datum

Záznamy o hodnocení plnČní pĜijatého opatĜení k vylouþení
nebo minimalizaci rizika a o úþinnosti zvolené strategie

Procentuální odhad
plnČní opatĜení
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PĜíloha þ. 3 k pokynu
ě VPŠ a SPŠ MV
v HolešovČ þ. 1/2020

Obecná doporuþení k internímu protikorupþnímu programu
1. Tato doporuþení jsou urþena všem vedoucím zamČstnancĤm školy, kteĜí na
základČ zjištČní zvýšeného korupþního rizika v rámci jimi Ĝízeného organizaþního
celku školy se podílejí na tvorbČ interního protikorupþního programu školy.
2. V interním protikorupþním programu je tĜeba uvádČt datum aktualizace tak,
aby bylo jednoznaþné, zda jde o aktuální verzi a kdy naposledy byl interní
protikorupþní program aktualizován.
3. Rezortní interní protikorupþní program pĜedstavuje osnovu pro vytvoĜení
interního protikorupþního programu školy, kterou je tĜeba rozpracovat podle specifik
školy. Nepostaþuje tedy text Rezortního interního protikorupþního programu pouze
pĜevzít beze zmČny, ale je potĜeba znČní pĜizpĤsobit podmínkám školy, napĜíklad
upĜesnit zodpovČdné organizaþní celky/osoby, specifikovat postupy a termíny plnČní.
4. V interním protikorupþním programu se doporuþuje dodržovat rozvržení
kapitol i podkapitol podle Rezortního interního protikorupþního programu.
5. U každé kapitoly je nutno vytyþit úkoly z ní vyplývající, termíny plnČní (a to i
prĤbČžné, jedenkrát roþnČ apod.) a osoby zodpovČdné za splnČní úkolu. Doporuþuje
se þíslování úkolĤ podle kapitol (napĜ. kapitola 1.3., úkoly 1.3.1, 1.3.2 atd.).
6. Je doporuþeno (s ohledem na dlouhodobé vyhodnocování plnČní a
zpracování statistiky i z dĤvodu snadnČjší orientace pro zamČstnance) dodržovat v
interním protikorupþním programu þíslování úkolĤ podle jejich typu a nemČnit jej. V
pĜípadČ, že konkrétní úkol byl splnČn nebo vypuštČn a není zahrnut pro následující
období, není vhodné v dalších obdobích toto þíslo úkolu používat pro jiné úkoly a
zmČnit zcela þíslování úkolĤ v dokumentu.
7. VzdČlávání zamČstnancĤ ve sféĜe boje s korupcí (podkapitola 1.3.) je
vhodné provádČt pravidelnČ. Je doporuþováno proškolit zamČstnance v rámci
vstupního vzdČlávání a dále v pravidelných intervalech buć formou eLearningu, þi
prezenþní formou.
8. Vlastní systém pro oznámení podezĜení na korupci (podkapitola 1.4.) je
tĜeba mít rozpracovaný tak, aby byly jednoznaþné všechny varianty zpĤsobu podání
oznámení, napĜíklad e-mailová adresa nebo telefonní þíslo, na které je možné
oznamovat. Pokud nČkterá z forem podání mĤže být uþinČna anonymnČ, je vhodné
tuto okolnost uvést v interním protikorupþním programu. Je tĜeba zvážit umístČní
schránky na podání v nesledované þásti budovy. Na internetových stránkách musí
být uvedeny všechny varianty zpĤsobu podání oznámení. Povinný subjekt zajišĢuje
vlastní systém oznámení, odkaz na pĜíslušnou kapitolu z Rezortního interního
protikorupþního programu (þi její doslovné pĜevzetí do interního protikorupþního
programu školy) není splnČním této povinnosti.
9. V podkapitolách 2.1. (ZveĜejĖování informací o veĜejných prostĜedcích) a
2.2. (ZveĜejĖování informací o systému rozhodování) se doporuþuje uvádČt
internetové stránky, na kterých lze jednotlivé dokumenty dohledat. Je vhodné tyto
odkazy umístit na stránku vČnovanou boji s korupcí.
10. V rámci plnČní kapitoly 2. vČnované transparentnosti je tĜeba pravidelnČ
kontrolovat, zda jsou uvedené internetové stránky a odkazy funkþní a zveĜejnČné
materiály aktuální.
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11. Periodická zpráva o interním protikorupþním programu a plnČní úkolĤ
uložených Rezortním interním protikorupþním programem zasílaná kanceláĜi státního
tajemníka má následující strukturu:
a) Informace, zda a jakým pĜedpisem byl aktualizován interní protikorupþní program
školy v souladu s Rezortním interním protikorupþním programem;
b) zpĤsob seznámení pracovníkĤ organizaþního celku školy s obsahem interního
protikorupþního programu a pĜípadnČ souvisejících protikorupþních materiálĤ;
c) informace, kde jsou interní protikorupþní program a pĜípadné související
protikorupþní materiály zveĜejnČny (prolink na internet);
d) aktuální definovaná rizika, vþetnČ opatĜení ke snížení konkrétního rizika (vhodné
jako pĜíloha zprávy o plnČní úkolĤ);
e) informace, zda se vyskytly pĜípady korupce;
f) informace o poþtu oznámení podle naĜízení vlády þ. 145/2015 Sb., vþetnČ
informace o zjištČných systémových nedostatcích a souvisejících uþinČných
opatĜeních;
g) informace o poþtu porušení pravidel etiky vþetnČ informace o zjištČných
systémových nedostatcích a souvisejících uþinČných opatĜeních;
h) kontaktní osoba, která se protikorupþní problematice vČnuje;
i) další relevantní informace;
j) podpisová doložka.
____________________
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PĜíloha þ. 5 k pokynu
ě VPŠ a SPŠ MV
HolešovČ þ. 1/2020

331/2012
USNESENÍ
VLÁDY ýESKÉ REPUBLIKY
ze dne 9. kvČtna 2012
o Etickém kodexu úĜedníkĤ a zamČstnancĤ veĜejné správy
Vláda
I. schvaluje Etický kodex úĜedníkĤ a zamČstnancĤ veĜejné správy, obsažený v pĜíloze tohoto
usnesení (dále jen „Kodex“);
II. zrušuje usnesení vlády ze dne 21. bĜezna 2001 þ. 270, ke Kodexu etiky zamČstnancĤ ve
veĜejné správČ;
III. ukládá
1. þlenĤm vlády a vedoucím ostatních ústĜedních správních úĜadĤ a jiných správních úĜadĤ
využít Kodex pro vytvoĜení vlastního etického kodexu a tento vydat vnitĜním pĜedpisem,
2. ministru vnitra
a) zveĜejnit Kodex zpĤsobem umožĖující dálkový pĜístup,
b) zajistit zveĜejnČní tohoto usnesení vþetnČ pĜílohy ve VČstníku vlády pro orgány krajĤ a
orgány obcí,
c) legislativnČ upravit povinnost orgánĤ veĜejné moci zpracovat a zveĜejnit vlastní etický
kodex;
IV. doporuþuje hejtmanĤm, primátorĤm a starostĤm využít Kodex pro vytvoĜení vlastního
etického kodexu a tento vydat vnitĜním pĜedpisem.
Provedou:
þlenové vlády,
vedoucí ostatních ústĜedních správních úĜadĤ a jiných správních úĜadĤ
Na vČdomí:
hejtmani,
primátor hlavního mČsta Prahy,
primátoĜi statutárních mČst a starostové obcí,
Ĝeditelé krajských úĜadĤ,
Ĝeditel Magistrátu hlavního mČsta Prahy,
tajemníci statutárních mČst,
tajemníci obcí
PĜedseda vlády
RNDr. Petr Neþas, v. r.
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PĜíloha

Etický kodex úĜedníkĤ a zamČstnancĤ veĜejné správy
Preambule
Každý úĜedník a zamČstnanec veĜejné správy je povinen pĜi rozhodování dodržovat a ctít
zákonnost všech postupĤ a rovný pĜístup ke všem fyzickým i právnickým osobám. Smyslem tohoto
kodexu je vytváĜet, udržovat a prohlubovat dĤvČru veĜejnosti ve veĜejnou správu.
Úþelem Etického kodexu úĜedníkĤ a zamČstnancĤ veĜejné správy (dále jen "Kodex") je
vymezit a podporovat žádoucí standardy chování úĜedníka a zamČstnance veĜejné správy ve vztahu k
veĜejnosti a spolupracovníkĤm.
ÚĜedník a zamČstnanec veĜejné správy zachovává vČrnost zásadám práva a spravedlnosti
vyplývajícím z evropského kulturního a historického dČdictví, jedná v duchu nedotknutelných hodnot
lidské dĤstojnosti a svobody, zachovává úctu a loajalitu k ýeské republice, jakož i k úĜadu a ostatním
úĜedníkĤm a zamČstnancĤm veĜejné správy.
ýlánek 1
Zákonnost
(1) ÚĜedník a zamČstnanec veĜejné správy plní úkoly veĜejné správy v souladu s ústavním
poĜádkem, se zákony a ostatními právními pĜedpisy a s právem Evropské unie, jakož i s
mezinárodními smlouvami, kterými je ýeská republika vázána.
(2) PĜi plnČní úkolĤ veĜejné správy jedná úĜedník a zamČstnanec veĜejné správy pouze v
rozsahu zákonem svČĜené pravomoci orgánu veĜejné správy a v souladu s jejím úþelem.
ýlánek 2
Rozhodování
(1) V mezích zákona úĜedník a zamČstnanec veĜejné správy vždy volí nejvhodnČjší Ĝešení s
ohledem na veĜejný zájem a na rozhodné okolnosti konkrétního pĜípadu. Dbá na to, aby rozhodnutí
nemohlo být z objektivního hlediska vnímáno jako nespravedlivé. Do práv osob úĜedník a
zamČstnanec veĜejné správy zasahuje jen za podmínek stanovených zákonem a v nezbytném
rozsahu, nutném k dosažení úþelu sledovaného veĜejným zájmem, k jehož ochranČ mu byla pravomoc
svČĜena.
(2) PĜi volbČ nejvhodnČjšího postupu úĜedník a zamČstnanec veĜejné správy respektuje v
mezích právních pĜedpisĤ též koncepce, priority a cíle úĜadu, jeho vnitĜní pĜedpisy a pokyny
nadĜízených vydané v souladu s tímto kodexem.
ýlánek 3
Profesionalita
(1) Výkon veĜejné správy je službou veĜejnosti. ÚĜedník a zamČstnanec veĜejné správy
vykonává veĜejnou správu na vysoké odborné úrovni, kterou si prohlubuje prĤbČžným studiem, s
nejvyšší mírou slušnosti, porozumČní a ochoty a bez jakýchkoli pĜedsudkĤ, v souladu se zásadou
rovných pĜíležitostí bez ohledu na barvu pleti, pohlaví, národnost, náboženství, etnickou pĜíslušnost
nebo jiné charakteristiky. NepĜipouští diskriminaci þi obtČžování. Za kvalitu své práce a za rozvíjení
svých odborných znalostí je osobnČ odpovČdný a své vzdČlání si studiem prĤbČžnČ prohlubuje.
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(2) ÚĜedník a zamČstnanec veĜejné správy jedná korektnČ s ostatními spolupracovníky i se
zamČstnanci jiných orgánĤ veĜejné správy, respektuje znalosti a zkušenosti svých kolegĤ i jiných
odborníkĤ a úþinnČ je využívá i pro svĤj odborný rĤst.
(3) Ve vztahu k veĜejnosti jedná úĜedník a zamČstnanec veĜejné správy s nejvyšší mírou
zdvoĜilosti, vstĜícnosti a ochoty a bez jakýchkoli pĜedsudkĤ.
ýlánek 4
Nestrannost
(1) ÚĜedník a zamČstnanec veĜejné správy dbá na to, aby jeho rozhodování bylo objektivní,
nestranné a pĜijaté Ĝešení bylo vždy v souladu s veĜejným zájmem. PĜi rozhodování nesmí úĜedník a
zamČstnanec veĜejné správy preferovat osobní þi skupinové zájmy ani se nechat ovlivnit pozitivními þi
negativními vztahy ke konkrétním osobám. ÚĜedník a zamČstnanec veĜejné správy se zdrží také
všeho, co by mohlo ohrozit dĤvČru v nestrannost jeho rozhodování.
(2) Ve shodných nebo podobných pĜípadech jedná úĜedník a zamČstnanec veĜejné správy tak,
aby mezi jednotlivými postupy nevznikaly rozdíly, jež není možno odĤvodnit objektivními skuteþnostmi,
zejména konkrétními okolnostmi daného pĜípadu.
(3) ÚĜedník a zamČstnanec veĜejné správy vystupuje vĤþi úþastníkĤm právních vztahĤ
objektivnČ tak, aby je neuvádČl v omyl o jejich právech a povinnostech, informuje je srozumitelnČ;
veškerá hodnocení provádí profesionálnČ, objektivnČ, bez emocí a bez sledování osobního prospČchu
a v souladu s právem a spravedlností.
ýlánek 5
Rychlost a efektivita
(1) ÚĜedník a zamČstnanec veĜejné správy vyĜizuje pracovní záležitosti zodpovČdnČ, bez
zbyteþných prĤtahĤ, nejpozdČji v zákonem stanovených lhĤtách.
(2) PĜi plnČní jemu svČĜených úkolĤ postupuje úĜedník a zamČstnanec tak, aby stranám ani
úĜadu nevznikaly zbyteþné náklady.
ýlánek 6
StĜet zájmĤ
(1) ÚĜedník a zamČstnanec veĜejné správy svým jednáním pĜedchází situacím, ve kterých by
byl vystaven možnému stĜetu svého soukromého zájmu a zastávaného funkþního zaĜazení. Soukromý
zájem zahrnuje jakoukoliv výhodu pro nČj, jeho rodinu, blízké a pĜíbuzné osoby a právnické nebo
fyzické osoby, se kterými mČl nebo má obchodní nebo politické vztahy.
(2) ÚĜedník a zamČstnanec veĜejné správy nesmí ohrozit veĜejný zájem tím, že se bude
odvolávat na svou pozici nebo funkci ve vČcech, které nesouvisejí s plnČním jemu svČĜených úkolĤ pĜi
výkonu veĜejné správy.
(3) ÚĜedník a zamČstnanec veĜejné správy se nezúþastní žádné þinnosti, která se nesluþuje s
Ĝádným výkonem jeho pracovních povinností nebo tento výkon omezuje.
(4) Pokud si úĜedník a zamČstnanec veĜejné správy není jistý, zda jde o úkony sluþitelné s
jeho podílem na výkonu veĜejné správy, projedná záležitost se svým nadĜízeným.
ýlánek 7
Korupce
(1) ÚĜedník a zamČstnanec veĜejné správy nesmí pĜi svém rozhodování a v souvislosti s
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rozhodováním pĜijímat ani vyžadovat dary þi jiná zvýhodnČní pro sebe nebo nČkoho jiného, popĜípadČ
jakýmkoli jiným zpĤsobem pĜipustit ovlivnČní plnČní jemu svČĜených úkolĤ v oblasti veĜejné správy,
objektivního hodnocení vČci a nestranného rozhodování. Dary nebo výhody poskytované úĜedníku a
zamČstnanci veĜejné správy zamČstnavatelem tímto nejsou dotþeny.

(2) ÚĜedník a zamČstnanec veĜejné správy jedná tak, aby se pĜi plnČní jemu svČĜených úkolĤ v
oblasti veĜejné správy nedostal do postavení, ve kterém by byl zavázán nebo se cítil být zavázán
oplatit službu þi laskavost, která mu byla prokázána.
(3) ÚĜedník a zamČstnanec veĜejné správy se vyvaruje vztahĤ vzájemné závislosti a
nepatĜiþného vlivu jiných osob (klientelismus, nepotismus), jež by mohly ohrozit jeho nestrannost.
(4) Jakékoli korupþní jednání nebo podezĜení na takové jednání, o kterém se úĜedník a
zamČstnanec veĜejné správy dozvČdČl hodnovČrným zpĤsobem, je úĜedník a zamČstnanec veĜejné
správy povinen oznámit svému nadĜízenému nebo orgánu þinnému v trestním Ĝízení. Dále je úĜedník a
zamČstnanec veĜejné správy povinen bezodkladnČ oznámit nabídnutí þi získání neoprávnČné výhody.
(5) Ve všech pĜípadech, kdy by mohla vzniknout pochybnost, zda úĜedník a zamČstnanec
veĜejné správy postupuje v souladu s tímto þlánkem, informuje úĜedník a zamČstnanec veĜejné správy
svého nadĜízeného a postupuje dle jeho pokynĤ.
ýlánek 8
Nakládání se svČĜenými prostĜedky
ÚĜedník a zamČstnanec veĜejné správy vynakládá, v souladu s právními pĜedpisy, veškeré
úsilí, aby zajistil maximálnČ efektivní a ekonomické spravování a využívání finanþních zdrojĤ a
zaĜízení, které mu byly svČĜeny, jakož i služeb, které mu byly poskytnuty. S tČmito svČĜenými
prostĜedky nakládá efektivnČ a hospodárnČ.
ýlánek 9
Mlþenlivost
(1) ÚĜedník a zamČstnanec veĜejné správy zachovává mlþenlivost o skuteþnostech, které se
dozvČdČl v souvislosti s plnČním úkolĤ veĜejné správy, jež by mohly poškodit nebo ohrozit þinnost
zamČstnavatele. Povinnost mlþenlivosti se nevztahuje na skuteþnosti, které zakládají podezĜení na
korupþní jednání.
(2) ÚĜedník a zamČstnanec veĜejné správy je povinen zachovat mlþenlivost o skuteþnostech,
které se dozvČdČl pĜi výkonu úĜední þinnosti, zejména o osobních údajích nebo utajovaných
informacích v rozsahu stanoveném právními pĜedpisy, pokud není této povinnosti v souladu s právními
pĜedpisy zproštČn.
ýlánek 10
Informování veĜejnosti
Každý úĜedník a zamČstnanec veĜejné správy poskytuje pĜi plnČní svých úkolĤ pravdivé a
úplné informace v souladu s právními pĜedpisy. Informace o þinnosti orgánu veĜejné správy, plnČní
jeho funkcí, jakož i další informace urþené veĜejnosti sdČluje za orgán veĜejné správy úĜedník a
zamČstnanec veĜejné správy, který je k tomu urþen.
ýlánek 11
VeĜejná þinnost
(1) ÚĜedník a zamČstnanec veĜejné správy jedná pĜi výkonu veĜejné správy politicky
nestranným zpĤsobem. ÚĜedník a zamČstnanec veĜejné správy nevykonává veĜejnou þinnost, která by
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mohla narušit dĤvČru veĜejnosti v jeho schopnost nestrannČ plnit úkoly veĜejné správy.
(2) ÚĜedník a zamČstnanec veĜejné správy se v soukromém životČ vyhýbá takovým
þinnostem, chování a jednání, která by mohla snížit dĤvČru ve veĜejnou správu v oþích veĜejnosti nebo
dokonce zavdat pĜíþinu k ovlivĖování úĜedníka a zamČstnance veĜejné správy. Jedná tak, aby jeho
chování pĜispívalo k dobré povČsti úĜadu veĜejné správy.
ýlánek 12
Reprezentace
(1) ÚĜedník a zamČstnanec veĜejné správy užívá v zamČstnání odČv, který je adekvátní jeho
práci a odpovídá vážnosti jeho úĜadu.
(2) ÚĜedník a zamČstnanec veĜejné správy jedná s každým ohleduplnČ, zpĤsobem
pĜimČĜeným jeho sociálním schopnostem a komunikaþním potĜebám, a respektuje jeho individualitu.
Veškerá jednání s dotþenými osobami vede úĜedník a zamČstnanec veĜejné správy taktnČ a
zpĤsobem, který respektuje dĤstojnost tČchto osob.
(3) ÚĜedník a zamČstnanec veĜejné správy svým jednáním a vystupováním podporuje
dĤvČryhodnost a vážnost úĜadu.
ýlánek 13
Uplatnitelnost a vymahatelnost
Kodex navazuje na základní práva a povinnosti zamČstnancĤ uvedené v zákoníku práce a
pracovním Ĝádu. Zásadní porušování bude posuzováno jako porušení zákoníku práce, resp.
pracovního Ĝádu se všemi z toho vyplývajícími dĤsledky.
ýlánek 14
ZávČreþná ustanovení
(1) ÚĜedník a zamČstnanec veĜejné správy dodržuje stanovené etické zásady, aktivnČ
podporuje etické jednání a podílí se na vytváĜení protikorupþního prostĜedí. UvČdomuje si, že selhání
jednotlivce v oblasti etiky má dopad na veĜejnou správu jako celek, a proto jde ostatním pĜíkladem.
(2) Poukáže-li úĜedník a zamČstnanec veĜejné správy oprávnČnČ na neetické chování, nebude
mít jeho jednání negativní dĤsledky v pracovnČprávních vztazích.
(3) Respektování zásad etiky je vČcí profesionální cti úĜedníka a zamČstnance veĜejné správy.
Bez jejich dodržování a dodržování Kodexu nelze dostát profesionální povinnosti úĜedníka a
zamČstnance veĜejné správy.

