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ÚVOD
Vyhodnocení Zpráv o plnění rezortního interního protikorupčního programu (dále jen „Zpráva
o RIPP“) 1 provádí útvar pověřený koordinací boje s korupcí na Úřadu vlády ČR na základě
RRIPP, bodu 5.2 – Zpráva o RIPP:
5.2

Zprávy o RIPP

Agregace informací (za období od předešlého vyhodnocení RIPP) z vyhodnocení zaslaných
jednotlivými organizačními celky a následné zpracování zprávy o plnění RIPP a přijatých
nápravných opatřeních.
Obsahem zprávy je stav implementace protikorupčních nástrojů a plán jejich nápravných
opatření, systém a rozsah školení, mapa/katalog korupčních rizik, počet identifikovaných
podezření na korupci a výsledky jejich prověření, výsledek hodnocení účinnosti celého
protikorupčního programu.
5.2.1. Zpráva o RIPP se vypracovává v dvouletých cyklech (vždy v sudý rok). Termín
pro zpracování agregovaných informací z vyhodnocení IPP a jejich zpracování
do zprávy o RIPP je stanoven na 31. březen.
5.2.2. E-mailem zaslat zprávu o RIPP útvaru pověřenému koordinací boje s korupcí
na Úřadu vlády ČR (nebrání-li tomu zákonný důvod), a to v termínu
do 30. dubna. Zpráva bude využita pro analýzu protikorupční činnosti
a zajištění koncepčního přístupu v oblasti RIPP. Nebude zveřejněna,
ani poskytnuta dalším stranám.
5.2.3. Vyhodnocení Zpráv o RIPP bude zveřejněno na internetové stránce ÚV ČR
a korupce.cz a to nejpozději do 1. října daného roku.

V příloze RRIPP č. 1 „Obecná doporučení“ jsou uvedena následující doporučení:



Zpráva o RIPP (podkapitola 5.2) má mít strukturu odpovídající RRIPP a konstatovat plnění
úkolů.
Na vhodném místě Zprávy o RIPP uvádět konkrétní výsledky boje proti korupci, např.:
- počet oznámení dle NV č. 145/2015 Sb. včetně informace o zjištěných systémových
nedostatcích a souvisejících učiněných opatřeních,
- počet porušení etického kodexu včetně informace o zjištěných systémových
nedostatcích a souvisejících učiněných opatřeních.

Zprávy o RIPP jsou posuzovány, zda odpovídají struktuře a doporučení RRIPP. Nejsou
uváděny údaje plynoucí z plnění RRIPP, důraz je kladen na nadstandardní postupy, zkušenosti,
a specifické údaje vztahující se k protikorupční problematice, řešené konkrétním
správním úřadem. V rámci informace z jednotlivých správních úřadů jsou uvedeny konkrétní
údaje (čísla) z jednotlivých Zpráv o RIPP. Kategorizace kapitol vychází ze zákona č. 2/1969 Sb.,
1

Ministerstva vypracovávají Zprávu o RIPP, úřady a podřízené organizace Zprávu o plnění interního
protikorupčního programu (dále jen Zpráva o IPP“). Pokud se bude jednat o všechny ústřední správní
úřady, bude se dále používat Zpráva o RIPP.
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o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění
pozdějších předpisů.
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VYHODNOCENÍ ZPRÁV O PLNĚNÍ
REZORTNÍHO INTERNÍHO
PROTIKORUPČNÍHO PROGRAMU
MINISTERSTEV
MINISTERSTVO FINANCÍ
Zpráva o RIPP odpovídá strukturou RRIPP, plnění úkolů je konstatováno v rámci jednotlivých
kapitol. MF zprávu zpracovalo na základě informací, podložených všemi útvary MF, a to na
úsecích vytváření a posilování protikorupčního klimatu, transparentnosti, řízení korupčních rizik,
a monitoringu kontrol a postupu při podezření na korupci.
Vzdělávání zaměstnanců probíhá především jako vstupní úvodní vzdělávání, probíhá
průběžně a během celého roku 2017 se uskutečnilo 19 běhů (celkem 168 účastníků).
V rámci transparentnosti se vedle informací zveřejněných na internetových stránkách podle
bodu 2.3. „Sjednocení umístění protikorupčních informací na internetových stránkách úřadů“
RRIPP zveřejňují další informace o veřejných prostředcích, např. rozpočtové a účetní
informace ze všech úrovní státní správy a samosprávy – http://monitor.statnipokladna.cz/2017,
informace o dotacích a návratných finančních výpomocích – https://www.dotinfo.cz/, katalog
otevřených dat - http://data.mfcr.cz/, nebo informace o majetku státu, veřejných zakázkách,
arbitrážích a dalších tématech – http://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/hospodareni.
V rámci hodnocení rizik byla sestavena mapa korupčních rizik. Pro zpracování korupčních rizik
byla využita webová aplikace, do níž se údaje zaznamenávaly prostřednictvím „Modulu pro
hodnocení rizik“, což zajistilo vykazování všech významných rizik jednotným a integrovaným
způsobem.
Oznámení o podezření na korupční jednání podaná zaměstnanci přijímá a vyřizuje
prošetřovatel v souladu s NV č. 145/2015 Sb.. V průběhu roku 2017 nebyl identifikován
ani oznámen jediný případ korupčního jednání zaměstnanců MF.

ZPRÁVA O IPP PODŘÍZENÝCH ORGANIZACÍ MF
ÚZSVM - zpráva o IPP odpovídá strukturou RRIPP, jsou uvedeny jednotlivé číslované úkoly.
Zpráva má rozsah 22 stran a je velmi podrobná. Jedním ze základních úkolů ÚZSVM
je ochrana majetkových zájmů státu a dodržování základních povinností při hospodaření
s majetkem. Činí systémová opatření ke včasné identifikaci korupčních rizik a prosazuje
nulovou toleranci korupčního jednání, ke které zavazuje všechny své zaměstnance.
Každý zaměstnanec je seznámen s Etickým kodexem ÚZSVM, vedoucí pracovníci provádí
hodnocení dodržování Etického kodexu. V roce 2017 byla zjištěna dvě porušení Etického
kodexu, a to poskytnutí nesprávné informace při místním šetření a nevhodné chování
zaměstnance. Přesto, že obě porušení byla neúmyslná, byla přijata opatření k nápravě
a v rámci porad byli zaměstnanci opakovaně poučeni o etickém chování.
V roce 2017 byla realizována v rámci preventivních opatření v boji s korupcí 4 školení,
převážně pro vedoucí zaměstnance, kterých se zúčastnilo 153 zaměstnanců.
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Byla přijata tři externí oznámení podezření na korupci. Ani v jednom případě nebylo
prokázáno korupční jednání. Do schránky pro příjem listovních oznámení nebylo doručeno
žádné oznámení o korupci.
V rámci procesu řízení rizik bylo identifikováno 100 korupčních rizik, z toho 4 rizika s nejvyšším
stupněm významnosti, 25 rizik s významností vyšší, 48 rizik s významností střední a 23 rizik
s významností nízkou.
ÚZSVM převzal (již podruhé) cenu OTEVŘENO od obecně prospěšné společnosti Otevřená
společnost jako ocenění zavedení řady nových protikorupčních opatření při prodeji
a hospodaření se státním majetkem.
GFŘ - zpráva o IPP obsahově vychází z RRIPP, není rozdělena na jednotlivé kapitoly, jedná se
o souvislý text plnění úkolů, které jsou číslovány stejně jako v IPP. Zpráva má rozsah 27 stran.
Noví zaměstnanci jsou při nástupu seznámeni v rámci vstupních školení mj. i s IPP, Etickým
kodexem, s problematikou boje s korupcí, dále jsou upozorňováni na příznaky korupčního
jednání a znaky otevřené či skryté korupce. Při seznamování zaměstnanců je využívána
pomůcka "Přehled úkonů představeného v souvislosti s nástupem státního zaměstnance", která
zahrnuje i protikorupční opatření.
Méně závažná zjištění porušení či nedodržení služební kázně byla řešena v rámci
kompetence představených s dosažením nápravy a uspokojivého stavu (ústní a písemné výtky).
V několika případech došlo k předání případu kárné komisi. Závažné porušení předpisů v rámci
zkušební doby bylo řešeno ukončením služebního nebo pracovního poměru. Počty porušení
nejsou ve zprávě uvedeny.
O právu na poskytnutí právní a psychologické pomoci při oznámení korupčního jednání byli
zaměstnanci v roce 2017 průběžně informováni na poradách a byli poučeni o systému
nestranného posuzování jakéhokoliv jednání, které lze považovat za hrozbu, diskriminaci nebo
represi za to, že došlo k oznámení o podezření na korupční jednání. V roce 2017 byly
evidovány 2 žádosti o právní pomoc a ve stejném počtu byla také tato pomoc poskytnuta –
aplikována ochrana oznamovatele.
V průběhu roku 2017 bylo přijato několik případů oznámení možného korupčního jednání.
Všechny podněty byly řádně prověřeny. Například se jednalo o anonymní podnět k údajnému
přijímání úplatků. Tento podnět byl po důkladném prošetření posouzen jako nedůvodný, stejně
tak jako u dalších případů, kdy se korupční jednání nepotvrdilo, a proto bylo v některých
případech podáno dotčenými osobami trestní oznámení na neznámého pachatele pro křivé
nařčení.
GŘC - zpráva o IPP odpovídá strukturou RRIPP, plnění úkolů je konstatováno v rámci
jednotlivých kapitol. Zpráva má rozsah 7 stran.
V roce 2017 byly v platnosti dva Etické kodexy, a to Etický kodex úředníků a zaměstnanců
veřejné správy a Etický kodex celníka. Seznamování s jejich obsahem je součástí
protikorupčního vzdělávání a je realizováno ve vstupním vzdělávání úvodním pro nově přijaté
zaměstnance, v prezenčním Základním celním kurzu a v rámci periodického celoživotního
vzdělávání formou e-learningu. Generální ředitel GŘC rozhodl o zahájení prací na aktualizaci
stávajícího Etického kodexu celníka, aktualizaci se předpokládá začátkem roku 2018.
V dubnu 2017 byl zahájen ostrý provoz softwarové aplikace „SIRR“, umožňující komplexní
vyhodnocování systému identifikace výkonných a vnitřních rizik, jejich identifikace a jejich
následné řízení, včetně rizik korupčních, s cílem zajištění jejich ošetření a minimalizace jejich
dopadu.
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O oznámeních poukazujících na možné korupční jednání zaměstnanců Celní správy České
republiky je informována GIBS a této je také následně v případě potřeby poskytnuta potřebná
součinnost při prošetřování. V hodnoceném období obdrželo GŘC celkem 28 podnětů, které
byly prověřeny formou inspekční činnosti.
GIBS byly v hodnoceném období zahájeny úkony v trestním řízení proti 13 celníkům, z toho v 6
případech se jednalo o zneužití pravomoci úřední osoby dle § 329 zákona č. 40/2009 Sb.,
trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, v souběhu se spácháním zločinu přijetí úplatku
podle § 331 téhož zákona. Jeden celník byl propuštěn ze služebního poměru bez nároku na
odchodné, nebo vyplácení výsluhového příspěvku.

MINISTERSTVO ZAHRANIČNÍCH VĚCÍ
Zpráva o RIPP odpovídá strukturou RRIPP, jsou uvedeny jednotlivé číslované úkoly.
Generální inspekce a interního auditu Ministerstva zahraničních věcí ČR provádí protikorupční
školení pravidelně (1 x ročně) a dále dle potřeby v souvislosti s předvýjezdovou přípravou
pracovníků připravujících na výkon služby v zahraničí. MZV zároveň každoročně pořádá
přednášky zaměřené na boj proti korupci školené externími lektory (např. z různých nevládních
organizací zaměřených na protikorupční témata).
Ve Zprávě o RIPP není uvedeno, zda byl porušen etický kodex, ani počet oznámení
dle NV č. 145/2015 Sb..
Nejpravděpodobnější výskyt korupčních rizik byl identifikován u konzulární a vízové činnosti,
při zadávání a rozhodování o veřejných zakázkách na nákup majetku a služeb, při realizaci
nákupu, pronájmu anebo odprodeji majetku a při financování projektů MZV.
U těchto rizik byla pravděpodobnost výskytu hodnocena jako možná. Ostatní identifikovaná
korupční rizika se sice mohou někdy vyskytnout, ale není to pravděpodobné. Dopad výše
uvedených korupčních rizik byl vyhodnocen jako střední anebo významný, a to podle rozsahu
a závažnosti korupčního jednání.

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY
Zpráva o RIPP odpovídá struktuře RRIPP, plnění úkolů je konstatováno v rámci jednotlivých
kapitol.
V MŠMT jsou pravidla etiky zaměstnanců stanovena Služebním předpisem státního tajemníka
č. 3/2016. V roce 2017 nebylo žádné kárné opatření z důvodu porušení tohoto předpisu
uděleno.
Všechny útvary MŠMT zpracovávají mapu rizik, jejíž součástí jsou i korupční rizika. Na tvorbě
této mapy rizik se v roce 2017 podíleli zejména řadoví zaměstnanci jednotlivých útvarů MŠMT
na základě podkladů od svých kolegů, a tedy jsou jim známa možná korupčními rizika v rámci
jejich útvaru, včetně metod jejich předcházení.
Ve Zprávě o RIPP není uvedeno, zda byl porušen etický kodex, ani počet oznámení
dle NV č. 145/2015 Sb..
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MINISTERSTVO KULTURY
Zpráva o RIPP odpovídá struktuře RRIPP, plnění úkolů je konstatováno v rámci jednotlivých
kapitol.
Pro oznámení podezření na korupci byl vydán Služební předpis státního tajemníka, jakožto
opatření související s oznamováním podezření ze spáchání protiprávního jednání v MK. Mimo
tento předpis byl vydán příkaz ministra, řešící oznámení na podezření na korupci učiněném
jinou osobou než státním zaměstnancem.
Součástí webových stránek MK je i portál Otevřená kultura, který je dostupný na adrese
https://data.mkcr.cz/.
Ve Zprávě o RIPP není uvedeno, zda byl porušen etický kodex, ani počet oznámení
dle NV č. 145/2015 Sb..

MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ
Zpráva o RIPP odpovídá strukturou RRIPP, jsou uvedeny jednotlivé číslované úkoly a jejich
plnění konstatováno po jednotlivých sekcích či oddělení MPSV.
Nově přijatí zaměstnanci jsou seznamováni s etickým kodexem a v rámci vstupního vzdělávání
jsou proškolováni v protikorupční problematice. Další speciální vzdělávání je určeno
pro zaměstnance, u kterých je korupční riziko se stupněm významnosti „středním“ („významná“
až „velmi významná rizika nebyla identifikována), mimo to jsou pracovníci na poradách sekcí
a oborů průběžně seznamováni s možností korupční rizik.
Řídící orgán Operačního
programu Zaměstnanost má definovány postupy v oblastech střetu zájmů, oddělení rolí a boje
proti korupci a podvodům. Tyto postupy jsou promítnuty do řídicí dokumentace Operačního
programu Zaměstnanost.
Na systém oznámení podezření na korupci a jiné protiprávní jednání jsou zaměstnanci MPSV
2x ročně upozorňováni v rámci intranetu.
Na MPSV nebyla identifikována žádná korupční rizika, která by byla významná či dokonce
velmi významná.
Bylo odhaleno jedno podezření na korupční jednání. Věc byla postoupena sekci státního
tajemníka a následně předána kárné komisi. Na základě závěrů kárného řízení byla věc
postoupena orgánům činným v trestním řízení.
MPSV vyhodnocovalo RIPP k 30. 9. 2017 a Zprávu o plnění vypracovalo k 30. 10. 2017.
V RRIPP (platném od roku 2015) byl termín, ke kterému bude prováděno každoroční pravidelné
vyhodnocení IPP jednotlivými organizačními celky v rámci organizace stanoven k 31. prosinci
a termín zpracování Zprávy o IPP 28. února. Aktualizovaný RRIPP s platností od listopadu
2017 ponechává termín pro vyhodnocení 31. prosinec, a termín Zprávy o vyhodnocení posouvá
na 31. března (stanovuje dvouletý cyklus vyhodnocení).
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MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
Zpráva o RIPP odpovídá struktuře RRIPP, plnění úkolů je konstatováno v rámci jednotlivých
kapitol.
V rámci vzdělávacího bloku „Vstupní vzdělávání úvodní" jsou nově přijatí zaměstnanci
MZD seznámeni se služebními/pracovněprávními předpisy (pracovněprávní předpisy: pracovní
řád, etický kodex, interní protikorupční program). Dále se pořádají externí školení týkající
se tématu boje s korupcí. V roce 2017 na téma protikorupčních opatření proběhlo školení
interních auditorů přímo řízených organizací MZD. V rámci školení vystoupili představitelé
ÚV ČR a MF.
Ve Zprávě o RIPP není uvedeno, zda byl porušen etický kodex. Prošetřovatelé přijali celkem
9 oznámení podezření ze spáchání protiprávního jednání. V osmi případech byla podání
učiněna do schránky pro příjem listinných oznámení a v jednom případě cestou e-mailové
adresy.

MINISTERSTVO SPRAVEDLNOSTI
Zpráva o RIPP odpovídá strukturou RRIPP, jsou uvedeny jednotlivé číslované úkoly.
V roce 2017 nebyl zaznamenán žádný případ podezření na korupční jednání zaměstnanců,
ani státních zaměstnanců. Rovněž kárná komise neřešila žádný případ korupčního jednání.
Dále nebylo zjištěno porušení zásad Etického kodexu ani Pravidel etiky státních
zaměstnanců.
Pokud jde o dary doručené ministerstvu a určené osobně ministrovi, byly před jejich
předáním ministrovi kontrolovány kanceláří člena vlády. V roce 2017 obdržel dva dary
v hodnotě nad 300,-- Kč též náměstek ministra sekce mezinárodní a ústavně právní Jelikož
se jednalo o případy jednání se zahraniční delegací, nebylo možné dar odmítnout. Následně
byly všechny dary dány do tomboly na vánočním večírku a výtěžek byl předán nadaci Člověk
v tísni. V žádném dalším případě nebyla učiněna nabídka daru zaměstnanci či státnímu
zaměstnanci.
Všichni noví zaměstnanci jsou po nástupu zařazeni do e-learningového kurzu Institutu pro
veřejnou správu s názvem Korupce, etika a whistleblowing. Toto školení má rozsah
16 vzdělávacích hodin v průběhu jednoho měsíce a je zakončeno testem.
V průběhu roku 2017 nenastal žádný případ, kdy by oznamovatel či stěžovatel požádal
o ochranu.
Bylo doručeno MSP na e-mailovou adresu korupce@msp.justice.cz celkem 540 sdělení
s podezřením na korupční jednání zejména soudců a státních zástupců. Z toho bylo
vyhodnoceno jako spam 453 podání. Zbývajících 87 bylo prošetřováno jako podezření
na korupční jednání, případně podle obsahu jako stížnost či jako požadavek na právní pomoc.
Nebylo prokázáno žádné korupční jednání.
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MINISTERSTVO VNITRA
Zpráva o RIPP odpovídá strukturou RRIPP, jsou uvedeny jednotlivé číslované úkoly.
Od roku 2015 platí služební předpis náměstka ministra vnitra pro státní službu č. 13/2015,
kterým se stanoví pravidla etiky státních zaměstnanců. Příprava novely Etického kodexu
zaměstnanců byla zastavena s tím, že bude vydán přepis, který by upravoval pravidla etiky
všech zaměstnanců MV.
Koordinátoři rizik provádí dvakrát ročně aktualizaci katalogu rizik, včetně opatření k jejich
zvládání a předkládají zprávu o plnění přijatých opatření.
Ve Zprávě o RIPP není uvedeno, zda byl porušen etický kodex, ani počet oznámení
dle NV č 145/2015 Sb..

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU
Zpráva o RIPP odpovídá struktuře RRIPP, plnění úkolů je konstatováno v rámci jednotlivých
kapitol.
Povinné vstupní školení je realizováno e-learningovou formou. Noví státní
zaměstnanci/zaměstnanci jsou proškolováni i v problematice protikorupční strategie a pravidel
etiky státních zaměstnanců. V roce 2017 bylo uvedeným způsobem proškoleno 151 státních
zaměstnanců/zaměstnanců.
V průběhu roku 2017 bylo doručeno elektronickou poštou na e-mailovou adresu
korupce@mpo.cz celkem 604 e-mailových oznámení. Z toho 597 e-mailových podání
nesouviselo s oznamováním podezření ze spáchání protiprávního jednání ve služebním úřadu,
ani s činností MPO. S činností MPO nebo podřízených organizací souviselo 7 oznámení, žádné
oznámení nepoukazovalo na korupční jednání státních zaměstnanců/zaměstnanců MPO.
Do schránky pro příjem oznámení v listinné podobě nebylo vloženo žádné oznámení.
Ve Zprávě o RIPP není uvedeno, zda byl porušen etický kodex. V daném roce prošetřovatel
šetřil v souladu s NV č. 145/2015 Sb., o opatřeních souvisejících s oznamováním podezření
ze spáchání protiprávního jednání v podřízeném služebním úřadu 1 oznámení, které mu bylo
doručeno prostřednictvím státního tajemníka. Po provedeném šetření nebylo zjištěno porušení
všeobecně platných právních norem a vnitřních předpisů, a tudíž předmětné oznámení
bylo nedůvodné.
V jednotlivých útvarech MPO bylo identifikováno celkem 134 korupčních rizik, z toho 17 rizik
vyšších, 60 rizik středních a 57 rizik nízkých. Maximální korupční rizika identifikována nebyla.

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ
Zpráva o RIPP částečně odpovídá struktuře RRIPP. Zpráva není formálně rozdělena do kapitol
(např. problematika některých kapitol je řešena v rámci jednoho odstavce), nicméně obsahově
postihuje všechny podstatné oblasti. Plnění jednotlivých úkolů je konstatováno v rámci textu.
V průběhu roku 2017 nedošlo k porušení etického kodexu a nebyly zjištěny systémové
nedostatky.
Do schránky pro příjem oznámení v listinné podobě byla doručena 1 anonymní písemnost.
Po důkladném prošetření nebylo shledáno porušení právního jednání ve služebním úřadu.
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ZPRÁVA O IPP PODŘÍZENÝCH ORGANIZACÍ MMR
ÚÚR – Zpráva o IPP je ve formě obecné informace o protikorupční činnosti organizace,
bez struktury odpovídající RRIPP. Zpráva má rozsah 2 stran.
Hlavním bodem je konstatování postupu v souladu protikorupčních opatření v rámci
realizace veřejných zakázek. Nutno podotknout, že jde o zakázky v malém finančním rozsahu
(např. nákup kancelářského papíru, 2 mobilních telefonů, tisk časopisu, nebo výměna oken).
CZECHTOURISM - Zpráva o IPP odpovídá struktuře RRIPP, plnění úkolů je konstatováno
v rámci jednotlivých kapitol. Zpráva má rozsah 5 stran.
Pravidelně každý rok jsou všichni zaměstnanci vzděláváni na téma protikorupční problematiky
v rámci interního proškolení směrnic, dochází tak k návazné edukaci jak stávajících, tak všech
nových pracovníků.
V roce 2017 nebyly zaznamenány žádné případy podezření na korupční jednání.
CRR - zpráva o IPP obsahově vychází z RRIPP, není rozdělena na jednotlivé kapitoly. Zpráva
má rozsah 9 stran.
Nebyla identifikována či oznámena podezření na korupci.
Připravuje se přechod na centralizovaný systém řízení rizik a tím i k nové identifikaci rizik.

MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ
Zpráva o RIPP odpovídá strukturou RRIPP, jsou uvedeny jednotlivé číslované úkoly.
Všichni zaměstnanci včetně zaměstnanců přímo řízených organizací rezortu MZE jsou
průběžně školeni v protikorupční problematice. Každý nově přijatý zaměstnanec je povinen
do jednoho roku od nástupu absolvovat protikorupční školení. Následně je povinen absolvovat
toto školení alespoň jedenkrát za pět let. V roce 2017 bylo protikorupční školení uspořádáno
celkem čtyřikrát. V podniku Povodí Moravy proběhlo školení všech zaměstnanců. Školení
v rozsahu 6 hod pro vedoucí zaměstnance provedli pracovníci ÚV a MŠMT
(cca 100 zaměstnanců). Zbývající zaměstnanci byli proškoleni svými nadřízenými, případně
útvarem vzdělávání a péče o zaměstnance. Celkem bylo proškoleno 576 zaměstnanců státního
podniku.
V roce 2017 nedošlo na MZE k žádnému výskytu podezření z korupčního chování. V rezortu
MZE se podezření na spáchání korupčního jednání vyskytla. V rezortní organizaci Lesy ČR
řešila celkem 7 podezření na korupční jednání. U 5 podezření nebylo korupční jednání
prokázáno, zbývající 2 jsou stále prošetřována. V Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu
zemědělském obvinila Policie ČR 5 zaměstnanců ze zneužití pravomoci úřední osoby. Obvinění
zaměstnanci byli postaveni mimo výkon služby. Ve věci dosud nebylo pravomocně rozhodnuto.
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MINISTERSTVO OBRANY
Zpráva o RIPP odpovídá strukturou RRIPP, jsou uvedeny jednotlivé číslované úkoly.
Noví zaměstnanci absolvují vstupní školení k prevenci rizikového chování personálu
organizované Agenturou personalistiky Armády České republiky a také absolvují první stupeň
e-learningového kurzu k boji s korupcí (BSK I). Následně byl realizován e-learningový kurz
vyššího stupně (BSK II). Bylo vydáno 924 osvědčení o úspěšném absolvování závěrečného
testu kurzu BSK II.
V oblasti odhalování trestné činnosti a zajišťování jejích pachatelů šetřila Vojenská policie
celkem 9 případů s podezřením na korupční jednání. Šest případů bylo ukončeno s tím,
že se podezření nepotvrdilo, u zbývajících prověřování probíhá.

MINISTERSTVO DOPRAVY
Zpráva o RIPP odpovídá strukturou RRIPP, jsou uvedeny jednotlivé číslované úkoly.
Za období roku 2017 nebylo zjištěno porušení principů Etického kodexu.
Vstupní vzdělávání se zaměřením na boj proti korupci a na pravidla etiky je realizováno
prostřednictvím e-learningových kurzů „Potírání korupce ve státní správě“ a „Etika
zaměstnance“.
Žádný oznamovatel nepožádal o utajení totožnosti ve smyslu NV č 145/2015 Sb.
V Katalogu korupčních rizik byly jednotlivými útvary MD identifikovány tři oblasti s vysokou
mírou rizika, dále 15 rizik s dopadem hodnoceným stupněm 5 a 17 rizik s dopadem
hodnoceným stupněm 4.

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Zpráva o RIPP odpovídá struktuře RRIPP, plnění úkolů je konstatováno v rámci jednotlivých
kapitol.
V průběhu roku 2017 nebyla na MŽP oznámena žádná relevantní podezření na korupční
jednání dle NV č. 145/2015. Na email prosetrovatel@mzp.cz bylo doručeno 23 podání. Z těchto
podání nebylo žádné relevantním oznámením na podezření z korupčního jednání ve služebním
úřadu.
Kontaktnímu centru proti korupci MŽP nebylo zasláno žádné oznámení prostřednictvím
elektronického formuláře Evidence oznámení korupčního jednání ani osobně ohlášeno
v podatelně MŽP. Na Kontaktní centrum proti korupci bylo prostřednictvím e-mailu
protikorupci@mzp.cz doručeno 10 podání. Z těchto podání bylo pouze 1 podání relevantním
oznámením o korupci. Vzhledem k věcné nepříslušnosti bylo postoupeno nadřízenému orgánu
věcně a místně příslušného správního orgánu, zbylá podání byla řešena v rámci standardních
podnětů.
Bylo evidováno ohlášení podezření na korupční jednání zaměstnance Správy Národního
parku České Švýcarsko. Toto oznámení bylo v součinnosti s MŽP prošetřeno se závěrem,
že oznámení nebylo důvodné.
Součástí RIPP MŽP je i příloha s jednotlivými prolinky (webovými adresami) odkazujícími na
konkrétní údaje jednotlivých rezortních organizací v rámci povinných i doporučených údajů
RRIPP.
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SOUHRN INFORMACÍ O MINISTERSTVECH

V tabulce je konstatování, zda struktura zprávy odpovídá RRIPP a rozsah Zprávy o RIPP:
ministerstvo

Struktura zprávy
odpovídá RRIPP

Rozsah zprávy o RIPP

MF

ano

11 stran

MZV

ano

14 stran

MŠMT

ano

5 stran

MK

ano

4 strany

MPSV

ano

22 stran

MZD

ano

8 stran

MSP

ano

11 stran

MV

ano

15 stran

MPO

ano

10 stran

MMR

částečně

13 stran

MZE

ano

27 stran

MO

ano

24 stran

MD

ano

15 stran

1 příloha (1 strana)

MŽP

ano

10 stran

8 příloh (8 stran)

Přílohy

1 příloha (1 strana)

1 příloha (19 stran)

Jedná se o první vyhodnocení Zpráv o RIPP, navazující na aktualizovaný RRIPP, který
přinesl doporučení ke sjednocení zpráv.
Všechny zprávy neobsahují údaje doporučené RRIPP (počty porušení Etického kodexu,
počty oznámení podle NV č. 145/2015 Sb.), a jen výjimečně další konkrétní údaje (počet
školení či proškolených, počty oznamovatelů, využití ochrany oznamovatelů, počet
korupčních rizik…), nejsou tedy porovnatelné. Pokud tyto údaje Zpráva o RIPP obsahuje, jsou
uvedené u jednotlivých ministerstev.
Nejvíc konkrétních údajů bylo uvedeno ve Zprávě o RIPP MSP.
Zprávy odpovídají doporučené struktuře RRIPP, plnění úkolů je konstatováno v rámci kapitol.
Některá ministerstva ve Zprávě o RIPP uvádějí plné znění úkolů a jejich plnění. Uvádět znění
úkolů nebylo dosud v doporučení RRIPP, v nejbližší aktualizaci RRIPP bude doporučení
„v textu, nebo příloze Zprávy o RIPP uvádět plné znění úkolů a jejich plnění“ součástí
Přílohy č. 1 - Obecná doporučení.
MF a MMR dodalo Zprávy o IPP svých podřízených organizací. To nebylo vyžadováno, avšak
možnost porovnání těchto zpráv považujeme za přínosné. Může posloužit daným ministerstvům
k analýze protikorupčních opatření svých podřízených organizací. Vyhodnocení Zpráv o IPP
podřízených organizací je uvedeno u jednotlivých ministerstev.
.
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VYHODNOCENÍ ZPRÁV O PLNĚNÍ
INTERNÍHO PROTIKORUPČNÍHO
PROGRAMU V OSTATNÍCH ÚSTŘEDNÍCH
SPRÁVNÍCH ÚŘADECH

ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD
Zpráva o IPP odpovídá struktuře RRIPP, plnění úkolů je konstatováno v rámci jednotlivých
kapitol.
V souladu s NV č. 145/2015 Sb. byli určeni dva prošetřovatelé. V roce 2017 byla přijata tři
anonymní podání o podezření ze spáchání protiprávního jednání v listinné podobě. Jejich
prošetřením nebylo potvrzeno protiprávní jednání. Jedno podání bylo doručeno v elektronické
podobě. Toto podání se však netýkalo činnosti ČSÚ a bylo proto předáno prošetřovateli
příslušného úřadu.
Vzhledem k tomu, že všechna oznámení byla anonymní, nebyla ochrana oznamovatelů
provedena.
ČSÚ zveřejňuje datové soubory ve formátu otevřených dat a patří k úřadům s největším
počtem datových sad registrovaných v Národním katalogu otevřených dat.

ČESKÝ ÚŘAD ZEMĚMĚŘICKÝ A KATASTRÁLNÍ
Zpráva o IPP odpovídá struktuře RRIPP, plnění úkolů je konstatováno v rámci jednotlivých
kapitol.
V roce 2017 bylo vloženo do schránky, která je určena pro přijímání oznámení státních
zaměstnanců ve smyslu NV č. 145/2015 Sb., jedno neanonymní písemné podání fyzické
osoby, týkající se jednání zaměstnance katastrálního pracoviště. Protože toto podání nemělo
charakter oznámení ve smyslu NV č. 145/2015 Sb. (oznamovatel není státním zaměstnancem),
byla k věcnému obsahu podání zaslána oznamovateli odpověď s doporučením dalšího postupu.
Dále přišel na adresu elektronické pošty, která slouží pro přijímání oznámení státních
zaměstnanců ve smyslu NV č. 145/2015 Sb., jeden neanonymní dotaz právnické osoby, týkající
se katastrálního operátu. Protože tento dotaz neměl charakter oznámení ve smyslu
NV č. 145/2015 Sb., byl k věcnému obsahu podání sdělen tazateli další možný procesní postup
podle katastrálního zákona.
V hodnoceném období nedošlo v resortu u žádného správního úřadu k věcně relevantnímu
neanonymnímu oznámení podezření na možné korupční ohrožení. Na resortním anonymním
telefonním záznamníku byl zachycen jeden zvukový záznam, který byl neúplný a nebyl
relevantní - neměl význam či vztah k určitému problému, a nebylo proto možné identifikovat,
k jakému oznámení směřuje.
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Katalog korupčních rizik obsahuje celkem 36 vytipovaných korupčních rizik. Dvě korupční
rizika jsou hodnocena ve vyšší úrovni významnosti, vyšší míru pravděpodobnosti vykazují také
dvě rizika. Všechna ostatní hodnocená korupční rizika byla hodnocena v nízké úrovni
významnosti.
V resortu nebyl zaznamenán žádný případ prokázaného korupčního jednání a o žádném
případu možného podezření na korupční jednání neinformovala ani média.

ČESKÝ BÁŇSKÝ ÚŘAD
Zpráva o IPP odpovídá struktuře RRIPP, plnění úkolů je konstatováno v rámci jednotlivých
kapitol.
S pravidly etiky, která byla stanovena dvěma různými dokumenty (zvlášť pro státní
zaměstnance a pro zaměstnance) byli seznámeni všichni noví zaměstnanci. Nebyl oznámen,
resp. řešen žádný případ porušení pravidel etiky.
Vedoucí zaměstnanci absolvovali školení ve formě e-learningového kurzu "Korupce, etika
a whistleblowing (obecná část)", který pořádal Institut pro veřejnou správu.
V roce 2017, ani v předchozích letech, nebylo podáno žádné oznámení o podezření
na korupci.

ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ
Zpráva o IPP neodpovídá struktuře RRIPP, jsou uvedeny hlavní problémové oblasti. Jmenovité
konstatování plnění očíslovaných úkolů je v příloze.
Korupční rizika jsou vyhodnocována podle metodiky certifikovaného Integrovaného systému
řízení.
Noví zaměstnanci musí absolvovat do 3 měsíců od nástupu vstupní vzdělávání úvodní
a do 12 měsíců vstupní vzdělávání následné, které obsahuje informace o možném korupčním
jednání a o oblasti etiky. V roce 2017 absolvovali 4 zaměstnanci vstupní úvodní
a 8 zaměstnanců vstupní následné vzdělávání.
Nebyl zaznamenán žádný případ oznámení podezření na korupci, ani oznámení podezření
ze spáchání protiprávního jednání podle NV č. 145/2015 Sb.

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE
Zpráva o IPP neodpovídá struktuře RRIPP, jedná se o jednostránkovou informaci o plnění IPP.
Úřad eviduje veškerá podání, tedy i podání ve věci podezření na korupční jednání
zaměstnanců, prostřednictvím elektronické spisové služby. Tato podání lze učinit jak písemnou,
tak elektronickou formou. Pro podání ve věci podezření na korupční jednání zaměstnanců
elektronickou formou byla zřízena samostatná emailová adresa korupce@compet.cz.
Ve sledovaném období ÚOHS nepřijal žádné podání ve věci podezření na korupční jednání
zaměstnanců.
Přílohou Zprávy o IPP je Katalog korupčních rizik.
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SPRÁVA STÁTNÍCH HMOTNÝCH REZERV
Zpráva o IPP odpovídá struktuře RRIPP, plnění úkolů je konstatováno v rámci jednotlivých
kapitol.
SSHR zajistila zaměstnancům možnost absolvovat e-learningový kurz distribuovaný Institutem
pro veřejnou správu. Tuto možnost vzdělávání využilo 13 ze 16 zaměstnanců skupiny pro boj
s korupcí.
Za uplynulé období nebylo zjištěno porušení Pravidel etiky a Etického kodexu interního
auditora SSHR.
Nebyly zjištěny skutečnosti, které by naznačovaly prvky korupčního jednání. Bylo nahlášeno
podezření na korupční jednání týkající se prodeje zásob. Podrobné šetření však ukázalo,
že se jednalo o nedorozumění ze strany oznamovatele, který nedisponoval dostatečně
přesnými informacemi. Celá záležitost byla oznamovateli objasněna a ten vysvětlení
akceptoval.

STÁTNÍ ÚŘAD PRO JADERNOU BEZPEČNOST
Zpráva o IPP odpovídá strukturou RRIPP, jsou uvedeny jednotlivé číslované úkoly.
V průběhu roku 2017 nebylo žádným útvarem identifikováno konkrétní korupční riziko a nebyl
identifikován případ porušení Etického kodexu. Nebyl obdržen žádný podnět ve smyslu
NV č. 145/2015 Sb.
V rámci transparentnosti SÚJB má profil na Facebooku, který je aktualizován informacemi
o nejvýznamnějších událostech v oboru.

NÁRODNÍ BEZPEČNOSTNÍ ÚŘAD
Zpráva o plnění IPP NBÚ není veřejná, a z tohoto důvodu není poskytnuta k seznámení jiným
subjektům veřejné správy.

ENERGETICKÝ REGULAČNÍ ÚŘAD
Zpráva o IPP odpovídá struktuře RRIPP, jmenovité konstatování plnění očíslovaných úkolů
je na konci Zprávy o IPP.
Z řad zaměstnanců se v rámci vstupního vzdělávání následného zúčastnilo e-learningového
kurzu „Etika a protikorupční opatření“ 8 zaměstnanců. Další e-learningový kurz "Korupce, etika
a whistleblowing" pořádaný Institutem pro veřejnou správu absolvovalo 96 zaměstnanců.
Ve sledovaném období prošetřovatel řešil jeden podnět, který se netýkal korupčního jednání,
ani se nejednalo o protiprávní jednání státního zaměstnance.
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ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
Zpráva o IPP odpovídá strukturou RRIPP, jsou uvedeny jednotlivé číslované úkoly.
K prošetřování podezření na neoznámený střet zájmů došlo pouze na jednom odboru ÚV, kde
byl projednáván případ čtyř zaměstnanců, jejichž jednání prošetřovala Etická komise.
Dvě pracovnice ukončily pracovní poměr před výrokem Etické komise, jeden pracovník
po negativním verdiktu komise z ÚV odešel a u dalšího pracovníka nebyl střet zájmů prokázán.
V roce 2017 se uskutečnilo devět školení s protikorupční problematikou, a to na pracovištích
v Praze, tak i mimo Prahu (Ústí nad Labem, Ostrava).
Seznam korupčních rizik byl aktualizován a bylo identifikováno 40 korupčních rizik, z toho
8 klíčových.
Prošetřovatelka nepřijala v roce 2017 žádné oznámení podezření ze spáchání protiprávního
jednání dle NV č. 145/2015 Sb.
Etická komise ÚV přijala 3 podněty na porušení etického kodexu. V jednom případě bylo
konstatováno porušení Etického kodexu, obecně se jednalo o problematiku střetu zájmů
zaměstnanců ÚV.

ČESKÝ TELEKOMUNIKAČNÍ ÚŘAD
Zpráva o IPP neodpovídá struktuře RRIPP, jedná se o přehled plnění úkolů.
Všichni zaměstnanci ČTÚ absolvovali školení ve formě on-line kurzu zaměřeného
na protikorupční témata.
Další konkrétní údaje nebyly uvedeny.

ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ
ÚOOÚ Zprávu o IPP nevypracovává vzhledem k charakteru úřadu, IPP je plněn.

RADA PRO ROZHLASOVÉ A TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ
Zpráva o IPP neodpovídá struktuře RRIPP, jsou uvedeny hlavní problémové oblasti.
Je vytvořena Protikorupční skupina, členové se podílejí na tvorbě a aktualizaci interních
předpisů, poskytují na vyžádání metodickou pomoc zaměstnancům v oblasti boje s korupcí.
Předsedou Protikorupční skupiny bylo realizováno školení vedoucích pracovníků.
V průběhu roku 2017 nebylo učiněno žádné oznámení na podezření z korupčního jednání.
Bylo identifikováno 7 korupčních rizik, žádné riziko nepatří mezi klíčové.
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SOUHRN INFORMACÍ O OSTATNÍCH ÚSTŘEDNÍCH SPRÁVNÍCH
ÚŘADECH

V tabulce je konstatování, zda struktura zprávy odpovídá RRIPP a rozsah Zprávy o IPP:
úřad

Struktura zprávy
odpovídá RRIPP

Rozsah zprávy o IPP

ČSÚ

ano

8 stran

ČÚZK

ano

8 stran

ČBÚ

ano

3 strany

ÚPV

ne

3 strany

2 přílohy (4 strany)

ÚOHS

ne

1 strana

1 příloha (3 strany)

SSHR

ano

20 stran

SÚJB

ano

10 stran

NBÚ

Zpráva se neposkytuje

ERÚ

ano

14 stran

ÚV

ano

18 stran

ČTÚ

ne

5 stran

ÚOOÚ
RRTV

Přílohy

4 přílohy (47 stran)

Zpráva se nevypracovává
ne

4 strany

Ostatní ústřední správní úřady méně dodržují formát RRIPP, spíše se zaměřují na rizikové
oblasti. Některé Zprávy o IPP jsou jen konstatováním plnění úkolů.
Bohužel, častěji než u ministerstev zprávy neobsahují údaje doporučené RRIPP (strukturu
odpovídající RRIPP, počty porušení Etického kodexu, počty oznámení podle
NV č. 145/2015 Sb.) a jen výjimečně další konkrétní údaje (počet školení či proškolených,
počty oznamovatelů, využití ochrany oznamovatelů, počet korupčních rizik…).
Některé správní úřady ve Zprávě o IPP uvádějí plné znění úkolů a jejich plnění. Uvádět znění
úkolů nebylo dosud v doporučení RRIPP, v nejbližší aktualizaci RRIPP bude doporučení
„v textu, nebo příloze Zprávy o RIPP uvádět plné znění úkolů a jejich plnění“ součástí
Přílohy č. 1 - Obecná doporučení.
ÚOOÚ Zprávu o IPP nevypracovává vzhledem k charakteru úřadu, IPP je plněn.
Zpráva o plnění IPP NBÚ není veřejná, a z tohoto důvodu není poskytnuta k seznámení jiným
subjektům veřejné správy.
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POUŽITÉ ZKRATKY
CRR

Centrum pro regionální rozvoj ČR

CS ČR

Celní správy České republiky

ČBÚ

Český báňský úřad

ČR

Česká republika

ČSÚ

Český statistický úřad

ČTÚ

Český telekomunikační úřad

ČÚZK

Český úřad zeměměřický a katastrální

ERÚ

Energetický regulační úřad

GFŘ

Generální finanční ředitelství

GIBS

Generální inspekce bezpečnostních sborů

GŘC

Generální ředitelství cel

IPP

Interní protikorupční program

MD

Ministerstvo dopravy

MF

Ministerstvo financí

MK

Ministerstvo kultury

MMR

Ministerstvo pro místní rozvoj

MO

Ministerstvo obrany

MPO

Ministerstvo průmyslu a obchodu

MPSV

Ministerstvo práce a sociálních věcí

MSP

Ministerstvo spravedlnosti

MŠMT

Ministerstvo školství a tělovýchovy

MV

Ministerstvo vnitra

MZD

Ministerstvo zdravotnictví

MZE

Ministerstvo zemědělství

MZV

Ministerstvo zahraničních věcí

MŽP

Ministerstvo životního prostředí

NBÚ

Národní bezpečnostní úřad

NV

nařízení vlády

OBÚ

Obvodní báňský úřad

RIPP

Rezortní interní protikorupční program

RRIPP

Rámcový rezortní interní protikorupční program

RRTV

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání

SBS

Státní báňská správa

SSHR

Správa státních hmotných rezerv

SÚJB

Státní úřad pro jadernou bezpečnost
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ÚOHS

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

ÚOOÚ

Úřad pro ochranu osobních údajů

ÚPV

Úřad průmyslového vlastnictví

ÚÚR

Ústav územního rozvoje

ÚV

Úřad vlády České republiky

ÚZSVM

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
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