Schůzka zástupců Úřadu vlády České republiky
Dne 20. dubna 2017 proběhla schůzka za účasti Mgr. Bc. Dalibora Fadrného,
vedoucího oddělení boje s korupcí, Mgr. Jaroslava Neubauera, referenta oddělení
boje s korupcí, oba z Úřadu vlády České republiky a Mgr. Jana Potuckého, referenta
oddělení právního zabezpečení a služebního řízení Ministerstva vnitra.
Schůzka byla zaměřena na identifikaci stavu Rezortního interního protikorupčního
programu Ministerstva vnitra (RIPP), výskyt protikorupčního jednání na Ministerstvu
vnitra, provádění školení zaměstnanců MV ve vztahu k RIPP a interní protikorupční
programy (IPP) podřízených organizací MV.
Na závěr této schůzky byla formulována doporučení ve vztahu k úkolům v RIPP a ve
vztahu k protikorupční strategii vlády.
Zápis z uvedené schůzky je zde:
Zápis ze schůzky k RIPP: Ministerstvo vnitra ČR
Ministerstvo vnitra ČR, Na Pankráci 72, Praha 4
Schůzka proběhla 20. 4. 2017 (od 13 hodin)
Účastníci:

Mgr. Jan Potucký,
služebního řízení,

referent

oddělení

právního

zabezpečení a

Mgr. Bc. Dalibor Fadrný, vedoucí oddělení boje s korupcí,
Mgr. Jaroslav Neubauer, referent oddělení boje s korupcí,
Osobou pověřenou aktualizací Rezortního interního protikorupčního programu (dále
jen RIPP) Ministerstva vnitra ČR (dále jen MV) je Mgr. Jan Potucký. MV považuje
Rámcový rezortní interní protikorupční program (dále jen RRIPP) za vyhovující a
nemá žádné připomínky k jeho podobě.
Identifikace stavu RIPP MV
RIPP MV (Věstník Ministerstva vnitra Ročník 2016, Částka 52, Pokyn ministra vnitra
ze dne 17. května 2016, kterým se mění pokyn ministra vnitra č.1/2015, kterým se
vydává Rezortní interní protikorupční program Ministerstva vnitra, ve znění pokynu
ministra vnitra č.66/2015) je závazný pro celé ministerstvo a je zveřejněn na webu.
RIPP je určen pro všechny útvary MV. Tyto útvary mají povinnost zpracovat vlastní
IPP pouze v případě identifikace zvýšeného korupčního rizika v rámci útvaru.
Policejní prezidium ČR, Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR,
organizační složky státu zřízené Ministerstvem vnitra ČR, příspěvkové organizace a
Česká pošta, s.p., zpracují vlastní IPP, protože vykonávají specifické a zcela odlišné
činnosti.
RIPP MV plně odpovídá požadavkům RRIPP. Identifikace korupčních rizik byla
provedena. Hodnocení rizik je prováděno přímo na odborech. Ředitelé odborů si
zodpovídají za prošetřování rizikových oblastí. Korupční rizika byla identifikována pro
jednotlivé odbory MV, Policejní prezidium ČR, Generální ředitelství Hasičského
záchranného sboru ČR, organizační složky státu zřízené Ministerstvem vnitra ČR,
příspěvkové organizace a Česká pošta, s.p..
Zpráva o plnění RIPP v roce 2016 byla v době jednání k dispozici.

Podezření na spáchání korupčního trestného činu
U útvarů MV nebyl zaznamenán případ podezření na spáchání korupčního trestného
činu.
Školení zaměstnanců
Noví zaměstnanci absolvují vstupní školení, jehož součástí je seznámení s Etickým
kodexem, pravidly etiky a protikorupční tématikou. RIPP stanovuje povinnost ředitelů
jednotlivých útvarů Ministerstva vnitra provést seznámení podřízených zaměstnanců
s RIPP.
IPP podřízených organizací
IPP podřízených organizací jsou vypracovány s ohledem na specifika těchto
organizací. IPP podřízených organizací jsou zveřejňovány na internetových
stránkách těchto organizací. Úprava IPP podřízených organizací je plně v gesci
těchto organizací, MV pravidelně podřízené organizace informuje o povinnostech
vyplývajících z příslušného usnesení vlády a v případě potřeby poskytuje metodickou
pomoc. Metodická pomoc se vztahuje především na vytváření, obsahovou náplň a
samotné vyhodnocení IPP podřízených organizací.
Doporučení


MV nemá na webu stránku zaměřenou na problematiku korupce. Doporučujeme
vytvořit a umístit na ní protikorupční materiály (RIPP, Etický kodex, Pravidla
etiky…)



Etický kodex zaměstnanců Ministerstva vnitra lze najít pouze prostřednictvím
vyhledávače a jako odkaz ke stažení. Neobsahuje datum, ani kdo ho schválil.
Doporučujeme zveřejnit na stránce zaměřené proti korupci (viz výše) a doplnit
náležitosti, aby bylo možné identifikovat, zda jde o aktuální (platný) Etický kodex.



Jako pravidla etiky státních zaměstnanců je převzat Služební předpis náměstka
ministra vnitra pro státní službu, ze dne 14. prosince 2015, kterým se stanoví
pravidla etiky státních zaměstnanců. Tento předpis stanovuje minimální pravidla
etiky státních zaměstnanců a neřeší některé záležitosti (např. náležitosti záznamu
o přijetí daru, či vrácení již přijatého daru). Doporučujeme vytvořit etická pravidla
pro státní zaměstnance MV, která budou reflektovat specifika ministerstva.



V RIPP MV je řešena ochrana oznamovatelů v rámci bodu 1.4. Systém pro
oznámení podezření na korupci.
V RRIPP je tato problematika řešena
samostatným bodem 1.5 Ochrana oznamovatelů. Doporučujeme řešit
problematiku oznamovatelů samostatným bodem.



V RRIPP je bod 2.2 Zveřejňování informací o systému rozhodování. V RIPP MV
není tato problematika řešena.

