
Školení 
protikorupční problematiky

Praha, říjen 2019



Představení problematiky

Představení problematiky: 

• Úkol uspořádat školení k problematice boje s korupcí  
vyplývá z Rezortního interního protikorupčního programu 
MZ ČR (RIPP), čl. 7, úkol 6.1.4 – interní školení zaměstnanců 
k problematice boje s korupcí na pracovišti

• Cílem školení je prevence

• Termín: do 30.10.2019



Korupce

V českých podmínkách se pro korupci užívá jako synonym také
pojem úplatkářství, protože v českém právu všeobecnou
univerzální definici korupce nenalezneme.
Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších
předpisů rozlišuje následující trestné činy:

• Přijetí úplatku

• Podplácení

• Nepřímé úplatkářství

Úplatky patří mezi nejčastější formy korupce, protože oběma
stranám může přinést značný, i když neoprávněný prospěch.



Pojem korupce

Obecně:
• jakákoliv snaha konkrétní osoby získat neoprávněnou

výhodu (ať již aktivním či pasivním jednáním) výměnou za
poskytnutí peněžité odměny, daru či jiné výhody.

• jedná se o zneužití postavení nebo funkce v politice,
veřejné správě či v soukromé sféře k osobnímu
nezaslouženému prospěchu vedené zištnými cíli.

• je celospolečenský problém,
• zasahuje všechny oblasti společnosti (státní a veřejná

správa, sport, kultura, …).

Opakem korupce je zásadovost (integrita).



Formy korupce

Malá korupce Velká korupce

• drobná, spontánní, 
nesystematická,

• podplácení na úřadech, 
veřejných institucích,

• situační korupce (příležitostná 
korupce),

• drobné pozornosti, protislužby.

Např. podplácení dopravních 
policistů

• zneužívání veřejných zdrojů,

• zneužívání úřední moci při 
udělování veřejných zakázek,

• nepotismus a klientelismus,

• stranická patronáž,

• organizovaná skupina lidí,

• sofistikovaná činnost (často 
dlouhodobá),

• pronikání organizovaných 
skupin do veřejné sféry.



Úplatek

Definice úplatku dle § 334 TZ (z. č. 40/2009 Sb., trestní zákoník):

„Úplatkem se rozumí neoprávněná výhoda spočívající v přímém
majetkovém obohacení nebo jiném zvýhodnění, které se
dostává nebo má dostat uplácené osobě nebo s jejím
souhlasem jiné osobě, a na kterou není nárok.“
Různé formy úplatku:
• peníze,
• informace,
• hmotné dary,
• zvýhodnění známých,
• „sponzorský dar“,
• další výhody a služby.



Prevence/represe

Prevence Represe

• odsouzení a odmítání korupce,

• morální integrita občanů,

• nastavení pravidel a trestnost,

• protikorupční strategie,

• osvěta občanů,

• transparentnost.

U nás 25% prevence, 
75% represe

• nezávislé vyšetřování,

• efektivní postih a došetření 
kauz,

• oznamování korupce,

• spolupráce občanů s 
příslušnými orgány,

• vyvození zodpovědnosti.

Ve světě 75% prevence, 
25% represe



Oznamování podezření na korupci

Podání oznámení:
• osobní jednání u nadřízeného, případně jeho nadřízeného,
• kontaktovat pověřenou osobu pro příjem oznámení

tzv. prošetřovatele, kterým je za PNB Ing. Melková
• formou anonymního oznámení adresovaného řediteli PNB

nebo prošetřovateli

Ochrana oznamovatelů je dána §1 Nařízením vlády č.
145/2015 Sb. o opatřeních souvisejících s oznamováním
podezření ze spáchání protiprávního jednání ve služebním
úřadu



Oznámení podezření na korupci by mělo
obsahovat následující informace:

• identifikace osob podezřelých ze spáchání protiprávního
nebo nepřípustného jednání a všech zúčastněných osob,
případně osob profitujících z protiprávního nebo
nepřípustného jednání,

• podrobný a souvislý popis protiprávního nebo
nepřípustného jednání včetně časového sledu,

• konkrétní důkazy o protiprávním nebo nepřípustném jednání
nebo jiné konkrétní poznatky podporující podezření ze
spáchání protiprávního nebo nepřípustného jednání.



Postup při setkání s korupcí

• Minimalizovat možnost korupce (přítomnost další osoby)

• Ujistit se, zda jde opravdu o úplatek

• Úplatek nepřijmout

• Věc ohlásit

• Sepsat záznam

• PNB společně s aktualizací Interního protikorupčního plánu 
bude aktualizován také Postup při oznámení podezření na 
korupci 



Dary podle zákoníku práce

Platí odlišná pravidla pro státní zaměstnance, zaměstnance podle zákoníku
práce a příslušníky bezpečnostních sborů.

Zaměstnanci podle zákoníku práce:
• Zaměstnanec nesmí v souvislosti s výkonem své práce přijímat ani

vyžadovat dary či jiné neoprávněné výhody pro sebe nebo jiného. Je
povinnost nabídku odmítnout a neprodleně informovat přímého
nadřízeného.

• Za dar se nepovažuje plnění z pouhé společenské úsluhy či plnění
poskytovaná při společenských či protokolárních příležitostech, jsou-li
úměrná svým účelem i hodnotou. Za dary se rovněž nepovažují drobné
reklamní a propagační předměty.

• Zaměstnanci územních samosprávných celků se řídí v otázce darů
zákoníkem práce.



Protikorupční jednání

• Neoplácet laskavost či službu zneužitím služebního 
postavení.

• Nevytvářet závislost (nepotismus, klientelismus)

• Oznámit korupční jednání

• Oznámit nabídnutí neoprávněné výhody

• Mlčenlivost



Další 
protikorupční opatření



Interní protikorupční program (IPP)

• Vnitřní předpis PNB - závazný
• Protikorupční program navazuje na Vládní koncepci boje s

korupcí a Akční plán boje s korupcí. Vychází z Rezortního
interního protikorupčního programu MZ ČR



Cíle IPP

• Snižovat motivaci zaměstnanců ke korupci.

• Odrazovat od korupčního jednání prostřednictvím
zvyšování pravděpodobnosti odhalení.

• Nastavit účinné kontrolní mechanismy a zajistit efektivní
odhalování korupčního jednání.

• Minimalizovat ztráty způsobené korupčním jednáním a
zabránit opakování obdobného korupčního scénáře.

• Zdokonalovat IPP a umožnit koordinaci protikorupčních
aktivit napříč rezorty.



Řízení korupčních rizik

• Cílem řízení korupčních rizik je jejich identifikace a
kvantifikace a především rozhodnutí o vhodném způsobu
zvládání těchto rizik.

• Jedná se o soustavnou činnost, jejímž účelem je omezit
pravděpodobnost výskytu korupčních rizik nebo snížení
jejich dopadu.



Významnost vlivu korupčního rizika

Významnost rizika Postup při zjištění korupčního rizika

nevýznamné V rámci pravidelné roční analýzy korupčních rizik bude 
zjišťováno, zda došlo ke změně ve významnosti těchto rizik.  

méně významné

Opatření ke zmírnění a vyloučení korupčních rizik budou 
navržena operativně v případě jejich reálného vzniku. 
V rámci pravidelné roční analýzy korupčních rizik bude 
zjišťováno, zda došlo ke změně významnosti těchto rizik.

významné

Jednotlivé úseky nemocnice budou periodicky prošetřovány.  
Postup prošetřování bude vypracován ve spolupráci s 
dotčeným organizačním celkem, v případě potřeby s 
přispěními interního auditora a právníka.  

velmi významné
Při zjištění existence korupčních rizik bude zpracována 
analýza interních aktů řízení v dotčeném úseku s cílem 
prověřit, zda jsou stávající protikorupční kontrolní 
mechanismy účinné pro odhalení a zabránění výskytu rizik. 
Výstupem analýzy budou doporučení k realizaci konkrétních 
protikorupčních opatření.  

kritické



Děkuji Vám za pozornost
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