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POKYN
ministra vnitra
ze dne 30. srpna 2019,

kterým se vydává
Rezortní interní protikorupční program Ministerstva vnitra
ve znění pokynu ministra vnitra č. 42 ze dne 3. listopadu 2020,
kterým se mění pokyn ministra vnitra č. 33/2019
V souladu s usnesením vlády ze dne 20. listopadu 2018 č. 769 k Rámcovému
rezortnímu internímu protikorupčnímu programu,
I. v y d á v á m
v příloze č. 1 tohoto 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 zaměstnance s rezortním interním protikorupčním
programem,
2. vytvořit v případě identifikace zvýšeného korupčního rizika v rámci činnosti jimi
řízeného útvaru vlastní interní protikorupční program, a to v souladu
s rezortním interním protikorupčním programem,
3. vyhodnocovat a aktualizovat seznam korupčních rizik v rámci působnosti jimi
řízeného útvaru v souladu s „Doporučením k řízení korupčních rizik“, které
tvoří přílohu č. 2 tohoto pokynu,
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
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 indikující podezření na korupční jednání,
c) řediteli odboru interního auditu a kontroly
1. zajistit, aby při výkonu interního auditu v organizační složce státu Ministerstvo
vnitra v rámci přezkoumávání a vyhodnocování vnitřního kontrolního systému
z hlediska rizik prováděného podle zvláštního právního předpisu1) bylo
prověřováno, zda jsou rizika korupce včas rozpoznávána a zda jsou přijímána
odpovídající opatření k jejich vyloučení nebo zmírnění,
2. zajistit, aby při výkonu následných veřejnosprávních kontrol na základě
ročních plánů, nebo nařízených nad rámec ročního plánu správcem
rozpočtové kapitoly byla vyhodnocována i přiměřenost a účinnost opatření
přijatých příslušnými orgány veřejné správy a řídicími orgány státních podniků
k odstranění, zmírnění nebo předcházení rizik korupce,
d) policejnímu prezidentovi
1. uvést obsah interního protikorupčního programu Policie České republiky
do souladu s rezortním interním protikorupčním programem a „Obecnými
doporučeními k interním protikorupčním programům“, které tvoří přílohu
č. 3 tohoto pokynu,
2. vyhodnocovat a aktualizovat seznam
s „Doporučením k řízení korupčních rizik“,

korupčních

rizik

v souladu

3. zajistit vždy k 31. prosinci lichého kalendářního roku zpracování výsledné
zprávy o vyhodnocení interního protikorupčního programu Policie České
republiky obsahující náležitosti uvedené v „Obecných doporučeních k interním
protikorupčním programům“ a její zaslání vždy 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 a Obecnými doporučeními k interním protikorupčním
programům“,
2. vyhodnocovat a aktualizovat seznam
s „Doporučením k řízení korupčních rizik“,

korupčních

rizik

v

souladu

3. zajistit vždy k 31. prosinci lichého kalendářního roku zpracování výsledné
zprávy o vyhodnocení interního protikorupčního programu Hasičského
záchranného sboru České republiky obsahující náležitosti uvedené
§ 28 odst. 2 písm. b) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých
zákonů (zákon o finanční kontrole).
1)

v „Obecných doporučeních k interním protikorupčním programům“ a její
zaslání do 15. ledna následujícího kalendářního roku kanceláři státního
tajemníka,
f) náměstkům ministra vnitra
zajistit
1. přizpůsobení interních protikorupčních programů organizačních složek státu
zřízených ministerstvem nebo organizačních složek zřízených zákonem,
příspěvkových organizací, České pošty, s.p., a Národní agentury
pro komunikační a informační technologie, s.p., rezortnímu internímu
protikorupčnímu programu a „Obecným doporučením k interním
protikorupčním programům“,
2. vyhodnocování a aktualizaci seznamu
s „Doporučením k řízení korupčních rizik“,

korupčních

rizik

v

souladu

3. vždy k 31. prosinci lichého kalendářního roku zpracování výsledné zprávy
o vyhodnocení interních protikorupčních programů organizačních složek státu
zřízených ministerstvem nebo zřízených zákonem, příspěvkových organizací,
České pošty, s.p., a Národní agentury 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
Č. j. MV-75834-35/SST-2020
Ministr vnitra
Jan HAMÁČEK

