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ZPRÁVA O VYHODNOCENÍ INTERNÍHO PROTIKORUPČNÍHO PROGRAMU A JEHO PLNĚNÍ 

ZA ROK 2015 
 
S účinností od 1. 10. 2015 byl na základě Rezortního interního protikorupčního programu MŽP a 
Příkazu ministra životního prostředí č. 24/2014 vydán Interní protikorupční program Správy 
Národního parku České Švýcarsko (dále jen „IPP“). IPP je souborem postupů a opatření k řízení 
korupčních rizik, jejichž smyslem je minimalizace rizika korupčního jednání a ochrana majetku 
státu. 
 
Jednotlivé body IPP byly v období od 1. 10. 2014 do 30. 9. 2015 plněny takto: 
 
1. Vytváření a posilování protikorupčního klimatu 
 
Vytváření a posilování protikorupčního klimatu je zajištěno zejména dodržováním Etického 
kodexu úředníků a zaměstnanců veřejné správy, který je přílohou pracovního a od 1. 7. 2015 
také služebního řádu, dále Metodickým pokynem č. 18 k postupu při podezření na korupci a 
Příkazem ředitele č. 54 k zabezpečení povinností služebního úřadu dle nařízení vlády č. 
145/2015 Sb., o opatřeních souvisejících s oznamováním podezření ze spáchání protiprávního 
jednání ve služebním úřadu.  
 
Metodický pokyn č. 18 k postupu při podezření na korupci byl na základě IPP vydán s účinností 
od 1. ledna 2015 a upravuje postup zaměstnanců Správy NP při podezření na korupční jednání, 
ke kterému na Správě NP došlo, dochází, či by mohlo dojít. Pokyn současně stanovuje základní 
principy ochrany zaměstnanců, kteří korupční jednání oznámili. 
 
Příkazem ředitele č. 54 k zabezpečení povinností služebního úřadu dle nařízení vlády č. 
145/2015 Sb., o opatřeních souvisejících s oznamováním podezření ze spáchání protiprávního 
jednání ve služebním úřadu vydaným s účinností od 3. srpna 2015 byl určen prošetřovatel ve 
smyslu předmětného nařízení vlády. Prošetřovatel je povinen zabezpečit plnění povinností 
stanovených tímto nařízením. 
 
Další oblastí, která přispívá k vytváření a posilování protikorupčního klimatu, je oblast vzdělávání 
zaměstnanců. Ve sledovaném období se nepodařilo zrealizovat žádnou vzdělávací akci, neboť 
kurz „Vládní koncepce boje s korupcí – Transparentnost veřejné správy a neziskový sektor“ 
pořádaný Institutem pro veřejnou správu, na který byl přihlášen zaměstnanec zodpovědný za 
oblast boje proti korupci, byl z důvodu nízkého počtu přihlášených zrušen. 
 
2. Transparentnost 
 
Transparentnost umožňuje veřejnou kontrolu hospodaření státu jak zaměstnanci, tak veřejností. 
Zároveň zvyšuje pravděpodobnost odhalení korupce a tím odrazuje od korupčního jednání.  

Plnění IPP v této oblasti je zajištěno zveřejňováním informací o rozpočtu Správy NP, 

informací vztahujících se k výběru dodavatelů, vč. veřejných zakázek, informací vztahujících 

se k nakládání s majetkem státu a informací o systému rozhodování. 

 Informace o rozpočtu 

Informace jsou zveřejňovány na webových stránkách Správy v sekci „Správa NP“ 

(http://www.npcs.cz/sprava-np-ceske-svycarsko) 

 Informace vztahující se k výběru dodavatelů, vč. veřejných zakázek  

 

http://www.npcs.cz/sprava-np-ceske-svycarsko


Informace jsou přístupné na webových stránkách Správy v sekci „Veřejné zakázky“ 

(http://www.npcs.cz/verejne-zakazky), v níž je přístupný archiv veřejných zakázek od 

roku 2010 a současně je zde odkaz na nový profil zadavatele 

(https://ezak.mzp.cz/profile_display_10.html). Na novém profilu zadavatele jsou 

přístupné veškeré informace o zadávaných veřejných zakázkách od 1. 7. 2014. Jsou 

zde také přístupné informace o uzavřených smlouvách, včetně dodatků.  

 

 Informace vztahující se k nakládání s majetkem Správy 

 

Informace jsou zveřejňovány na webových stránkách Správy v sekci „Správa 

NP/Úřední deska/Nabídky prodeje a pronájmu“ (http://www.npcs.cz/nabidka-prodeje-

pronajmu) a dále v databázi CRAB (http://crab.uzsvm.cz/). 

 

 Zveřejňování informací o systému rozhodování 

 

Informace o organizační struktuře Správy jsou zveřejňovány na webových stránkách 

Správy v sekci „Správa NP/Organizační struktura“ 

 

3. Řízení korupčních rizik a monitoring kontrol 
 
Řízení korupčních rizik je u Správy řešeno Směrnicí č. 11 o finanční kontrole, která kromě 
jiného, zavedla systém řízení rizik a jejíž přílohou je také analýza rizik, včetně rizik korupčních. 
V průběhu roku 2015 došlo v souvislosti s hodnocením protikorupčních rizik k vytvoření 
samostatné mapy korupčních rizik, která je nově přílohou IPP. Bylo vytipováno celkem 9 
korupčních rizik, všechna s malou až střední pravděpodobností výskytu a středním dopadem 
rizika. V mapě rizik jsou rovněž stanovena opatření k minimalizaci rizik.  
 
V průběhu sledovaného období docházelo k průběžnému provádění kontrolní činnosti 
vedoucími zaměstnanci na základě plánu kontrolní činnosti. Při kontrolní činnosti nebylo 
identifikováno žádné korupční jednání. 
 

4. Postupy při podezření na korupci 
 
Postupy při podezření na korupci jsou na Správě NP stanoveny Metodickým pokynem č. 18 
k postupu při podezření na korupci, který byl na základě IPP vydán s účinností od 1. ledna 
2015 a upravuje postup zaměstnanců Správy NP při podezření na korupční jednání, ke 
kterému na Správě NP došlo, dochází, či by mohlo dojít. Pokyn současně stanovuje základní 
principy ochrany zaměstnanců, kteří korupční jednání oznámili. 
 

5. Celkové vyhodnocení IPP Správy 
 
V období od 1. října 2014 do 30. září 2015 se podařilo splnit veškeré termínované úkoly 
stanovené IPP. V průběhu sledovaného období nebylo oznámeno ani identifikováno žádné 
protikorupční jednání. Nastavená opatření k minimalizaci korupčních rizik se tak jeví jako 
přiměřená a účinná. 
 

 
Vypracovala: Ing. Kateřina Kolářová, vedoucí oddělení vnitřní správy a právní podpory 
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