33
POKYN
ministra vnitra
ze dne 30. srpna 2019,
kterým se vydává Rezortní interní protikorupční program Ministerstva vnitra
V souladu s usnesením vlády ze dne 20. listopadu 2018 č. 769
o aktualizaci Rámcového rezortního interního protikorupčního programu
I. v y d á v á m
v příloze č. 1 k tomuto pokynu Rezortní interní protikorupční program Ministerstva
vnitra (dále jen „Rezortní interní protikorupční program“);
II. u k l á d á m
a) všem představeným a vedoucím zaměstnancům útvarů Ministerstva vnitra
1. seznámit podřízené státní zaměstnance a zaměstnance s Rezortním interním
protikorupčním programem,
2. vyhodnocovat a aktualizovat seznam korupčních rizik v rámci působnosti jimi
řízeného útvaru s přihlédnutím k „Doporučením k řízení korupčních rizik“, které
tvoří přílohu č. 2 k tomuto pokynu,
3. vytvořit v případě zjištění zvýšeného korupčního rizika v rámci činnosti jimi
řízeného útvaru vlastní interní protikorupční program, a to v souladu
s Rezortním interním protikorupčním programem,
4. v případě vytvoření vlastního interního protikorupčního programu zajistit vždy
k 31. prosinci lichého kalendářního roku zpracování výsledné zprávy o plnění
úkolů uložených Rezortním interním protikorupčním programem danému
útvaru Ministerstva vnitra obsahující náležitosti uvedené v „Obecných
doporučeních k interním protikorupčním programům“, které tvoří přílohu
č. 3 k tomuto pokynu, a její zaslání do 15. ledna následujícího kalendářního
roku kanceláři státního tajemníka,
b) kanceláři státního tajemníka
1. připravovat a aktualizovat Rezortní interní protikorupční program v souladu
s aktuálním zněním Rámcového rezortního interního protikorupčního
programu, koordinovat jeho realizaci a vyhodnocovat jeho plnění,
2. vyhodnocovat zprávy o plnění úkolů uložených Rezortním interním
protikorupčním programem předkládané všemi útvary Ministerstva vnitra,
Policií České republiky, generálním ředitelstvím Hasičského záchranného
sboru České republiky, organizačními složkami státu zřízenými Ministerstvem
vnitra k plnění úkolů v oboru jeho působnosti (dále jen „organizační složka
zřízená ministerstvem“) nebo zřízenými právním předpisem, ke kterým
Ministerstvo vnitra vykonává zřizovatelské funkce (dále jen „organizační
složka zřízená zákonem“), státními příspěvkovými organizacemi zřízenými
Ministerstvem vnitra k plnění úkolů v oboru jeho působnosti, ke kterým
Ministerstvo vnitra vykonává zřizovatelské funkce (dále jen „příspěvková
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organizace“), Českou poštou, s.p., a Národní agenturou pro komunikační
a informační technologie, s.p.,
3. zajistit zveřejnění aktuálního znění Rezortního interního protikorupčního
programu na internetových stránkách Ministerstva vnitra vždy do 30. června
každého sudého kalendářního roku,
4. přijímat a vyřizovat podněty nasvědčující tomu, že došlo či dochází
ke korupčnímu jednání,
c) řediteli odboru interního auditu a kontroly
1. zařadit každoročně do plánu interního auditu výkon interního auditu zaměřený
na řízení zjištěných rizik korupce v zabezpečovaných procesech a činnostech,
a to s přihlédnutím k míře rizik zjištěných jednotlivými útvary Ministerstva
vnitra,
2. zařadit každoročně do plánu výkonu následných veřejnosprávních kontrol
hospodaření s veřejnými prostředky u organizačních složek zřízených
ministerstvem nebo organizačních složek zřízených zákonem, příspěvkových
organizací, České pošty, s.p., a Národní agentury pro komunikační
a informační technologie, s.p., kontrolu opatření podle přijatých interních
protikorupčních programů,
d) policejnímu prezidentovi
1. uvést obsah interního protikorupčního programu Policie České republiky
do souladu s Rezortním interním protikorupčním programem s přihlédnutím
k „Obecným doporučením k interním protikorupčním programům“,
2. vyhodnocovat a aktualizovat seznam
k „Doporučením k řízení korupčních rizik“,

korupčních

rizik

s přihlédnutím

3. zajistit vždy k 31. prosinci lichého kalendářního roku zpracování výsledné
zprávy o plnění úkolů uložených Rezortním interním protikorupčním
programem Policii České republiky obsahující náležitosti uvedené
v „Obecných doporučeních k interním protikorupčním programům“ a její
zaslání do 15. ledna následujícího kalendářního roku kanceláři státního
tajemníka,
e) generálnímu řediteli Hasičského záchranného sboru České republiky
1. uvést obsah interního protikorupčního programu Hasičského záchranného
sboru České republiky do souladu s Rezortním interním protikorupčním
programem
s přihlédnutím
k „Obecným
doporučením
k interním
protikorupčním programům“,
2. vyhodnocovat a aktualizovat seznam
k „Doporučením k řízení korupčních rizik“,

korupčních

rizik

s přihlédnutím

3. zajistit vždy k 31. prosinci lichého kalendářního roku zpracování výsledné
zprávy o plnění úkolů uložených Rezortním interním protikorupčním
programem Hasičskému záchrannému sboru České republiky obsahující
náležitosti uvedené v „Obecných doporučeních k interním protikorupčním
programům“ a její zaslání do 15. ledna následujícího kalendářního roku
kanceláři státního tajemníka,
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f) náměstkům ministra vnitra pro řízení sekce
zajistit
1. přizpůsobení interních protikorupčních programů podřízených organizačních
složek zřízených ministerstvem, organizačních složek zřízených zákonem,
příspěvkových organizací, České pošty, s.p., a Národní agentury
pro komunikační a informační technologie, s.p., Rezortnímu internímu
protikorupčnímu programu s přihlédnutím k „Obecným doporučením k interním
protikorupčním programům“,
2. vyhodnocování a aktualizaci seznamu korupčních rizik s přihlédnutím
k „Doporučením k řízení korupčních rizik“,
3. vždy k 31. prosinci lichého kalendářního roku zpracování výsledné zprávy
o plnění úkolů uložených Rezortním interním protikorupčním programem
podřízeným organizačním složkám zřízeným ministerstvem, organizačním
složkám zřízeným zákonem, příspěvkovým organizacím, České poště, s.p.,
a Národní agentuře pro komunikační a informační technologie, s.p., obsahující
náležitosti uvedené v „Obecných doporučeních k interním protikorupčním
programům“ a její zaslání do 15. ledna následujícího kalendářního roku
kanceláři státního tajemníka;
III. z r u š u j i
a) pokyn ministra vnitra č. 1/2015, kterým se vydává Rezortní interní protikorupční
program Ministerstva vnitra,
b) pokyn ministra vnitra č. 66/2015, kterým se mění pokyn ministra vnitra č. 1/2015,
kterým se vydává Rezortní interní protikorupční program Ministerstva vnitra,
c) pokyn ministra vnitra č. 19/2016, 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,
d) pokyn ministra vnitra č. 16/2018, kterým se mění pokyn ministra vnitra č. 1/2015,
kterým se vydává Rezortní interní protikorupční program Ministerstva vnitra,
ve znění pozdějších předpisů,
e) pokyn ministra vnitra č. 3/2019, kterým se mění pokyn ministra vnitra č. 1/2015,
kterým se vydává Rezortní interní protikorupční program Ministerstva vnitra,
ve znění pozdějších předpisů.
Tento pokyn nabývá účinnosti dnem jeho vydání.
Č. j. MV-52296-30/SST-2019

Ministr vnitra
v z. JUDr. PhDr. Petr MLSNA, Ph.D., v. r.
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Obdrží:
M, N, útvary ministerstva, OSS, SPO,
GŘ HZS ČR,
Policie ČR – policejní prezidium,
Útvary PČR s celostátní působností

Záznam
S pokynem byli seznámeni (dne – kým): __________________________________
Opatření učiněná k provedení pokynu: ___________________________________
__________________________________________________________________
Kontrolou pověřen: ___________________________________________________
Datum: _________________________ Podpis: ____________________________

Doporučená hesla pro dokumentaci:
-

protikorupční program

-

korupce

