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ÚVOD
V souladu s ustanoveními Interního protikorup ního programu Ú adu pro zastupování státu ve 

cech majetkových (dále jen „IPP ÚZSVM“) p edkládá samostatné odd lení Interního auditu tuto 
Zprávu reflektující pln ní úkol  stanovených v IPP ÚZSVM, v etn  záv  vyplývajících z periodického 
hodnocení ú innosti IPP ÚZSVM a jeho innosti v oblasti boje s korupcí v podmínkách Ú adu pro 
zastupování státu ve v cech majetkových (dále jen „Ú ad“ nebo „ÚZSVM“).  

IPP ÚZSVM byl zpracován na základ  usnesení vlády ze dne 2. 10. 2013 . 752, ve zn ní usnesení 
vlády ze  dne 13.  11.  2013 .  851 a  usnesení  vlády ze  dne 21.  prosince 2015 .  1077 a  v  souladu se  
Strategií vlády v boji s korupcí na období let 2013 a 2014, resp. Vládní koncepcí boje s korupcí na léta 
2015 až 2017 (schválenou usnesením vlády ze dne 15. prosince 2014 . 1057) a Rezortním interním 
protikorup ním programem Ministerstva financí R (dále jen „RIPP MF R“). IPP ÚZSVM byl schválen 
dne 16. 4. 2014. Aktualizace IPP ÚZSVM byly provedeny ke dni 22. 10. 2014, 29. 5. 2015, 27. 11. 2015 
a 31. 3. 2016. 

ÚZSVM ve svém IPP ÚZSVM deklaruje  plné uv dom ní  si  své role  a  st žejního postavení  p i  správ  
majetku státu i z toho pramenících korup ních rizik. Zárove  prohlašuje, že iní systémová opat ení 
k jejich v asné identifikaci a ú innému potla ování a prosazuje politiku nulové tolerance korup ního 
jednání, ke které zavazuje všechny své zam stnance. Tento sv j postoj pak prezentuje navenek, ímž 

ispívá k posilování morálního kreditu a autority ÚZSVM i eské republiky. 
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Jedním ze základních úkol  ÚZSVM je ochrana majetkových zájm  státu a dodržování základních 
povinností p i hospoda ení s majetkem. ÚZSVM se zavazuje k proaktivnímu p ístupu v rámci ízení 
korup ních rizik a budování pracovního prost edí, v n mž je odmítáno korup ní jednání 
a zd raz ována ochrana majetku státu.  

V rámci úkolu . 6.2.1. Informace o stavu a zp sobu pln ní úkol  obsažených ve strategii vlády v boji 
s korupcí na období let 2013 a 2014, vydané Ú adem vlády eské republiky, Odd lením boje 
s korupcí, bylo všem rezort m uloženo pravideln  jednou ro  vyhodnocovat a p ípadn  
aktualizovat rezortní interní protikorup ní programy a zve ej ovat je na internetových stránkách 
jednotlivých rezort . Rovn ž Vládní koncepce boje s korupcí na léta 2015 až 2017  edpokládá 
provád ní vyhodnocení interních protikorup ních program .  

V návaznosti na stanovení tohoto úkolu a zárove  vlastní povinnosti vymezené v l. 24 IPP ÚZSVM, 
úkolu . 5.2 - Zpráva o pln ní IPP, zpracovalo samostatné odd lení Interního auditu tuto Zprávu 
o pln ní IPP ÚZSVM a p ijatých nápravných opat eních za rok 2016 (dále jen „Zpráva“), a to na 
základ  podklad  od vedoucích zam stnanc  ÚZSVM a ve spolupráci s odpov dnými útvary za 
hodnocení ú innosti IPP ÚZSVM – odborem Personálním, samostatným odd lením Bezpe nostním 
a odborem Kontroly. 

Zprávu schvaluje generální editelka ÚZSVM z pozice odpov dné osoby a reprezentanta ÚZSVM 
v oblasti boje proti korupci. Na vypracování Zprávy se podílela pracovní skupina složená ze 
zam stnanc  samostatného odd lení Bezpe nostního, odboru Personálního, odboru Kontroly 
a samostatného odd lení Interního auditu (dále jen „Pracovní skupina“) ve vzájemné spolupráci 
s ostatními útvary ÚZSVM.  

1. ZÁV RY VYHODNOCOVÁNÍ INTERNÍHO PROTIKORUP NÍHO
PROGRAMU ÚZSVM

 

Vyhodnocování IPP ÚZSVM je komplexním interním procesem, na kterém se podílí všechny útvary 
ÚZSVM, zejména pak vedoucí zam stnanci, kte í p ipravují podklady a p edávají je len m Pracovní 
skupiny, která proces vyhodnocování realizuje a p ipravuje také Zprávu. Informace od vedoucích 
zam stnanc  byly v souladu s aktuálním zn ním IPP ÚZSVM zpracovány za období od 1. 10. 2015 do 
31. 12. 2016 a odpov dné útvary p edaly získané informace samostatnému odd lení Interního auditu 
do 31. 1. 2017 tak, jak to stanoví IPP ÚZSVM. D vodem pro posuzování období delšího než 
1 kalendá ní rok je zm na termín  v Rámcovém RIPP, která se promítla do IPP ÚZSVM v roce 2016, 
kdy nebylo hodnocení provád no v zá í 2016, nýbrž až v lednu 2017. 

Prioritou ÚZSVM z stává zajišt ní transparentního a d ryhodného prost edí, v n mž je odmítáno 
korup ní jednání a je zd raz ována ochrana majetku a majetkových zájm  státu, a zárove  budování 

inného systému ízení korup ních rizik. V rámci procesu analýzy sou asného stavu 
a vyhodnocování IPP ÚZSVM lze shrnout, že úkoly byly pln ny.  
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i zpracování této zprávy byly využity rovn ž výsledky interního auditu zam eného na pln ní 
protikorup ních opat ení stanovených IPP ÚZSVM, který byl proveden v pr hu roku 2016 v souladu 
s l. 23, úkolem . 5.1 IPP ÚZSVM.  

V následujícím textu jsou prezentovány záv ry z vyhodnocování pln ní úkol  stanovených 
v jednotlivých kapitolách IPP ÚZSVM, a to formou p ehledových tabulek, v etn  stanovení 
odpov dných osob a návrh  nápravných opat ení. 

2. STAV IMPLEMENTACE PROTIKORUP NÍCH NÁSTROJ PLÁN
JEJICH NÁPRAVNÝCH OPAT ENÍ

Záv ry periodického hodnocení ú innosti pln ní úkol  IPP ÚZSVM jsou prezentovány v tabulkách, 
jejichž ozna ení odpovídá t íd ní kapitol dle ástí IPP ÚZSVM. 

 

ást 1. Vytvá ení a posilování protikorup ního klimatu 

Cíl: Snižovat motivaci zam stnanc  ke korupci a zvyšovat pravd podobnost jejího odhalení 

 

Kapitola 1. Vytvá ení a posilování protikorup ního klimatu ( l. 6) 

Úkol 1.1 Propagace protikorup ního postoje vedoucími pracovníky ( l. 7) 

Odpov dnost Všichni vedoucí zam stnanci v rozsahu své kompetence 

Indikátor pln ní: 
 Prosazování protikorup ních postoj . 
 Seznamování pod ízených zam stnanc  s možnými korup ními riziky v rámci jejich útvaru 

i celého Ú adu; prosazování protikorup ních opat ení proti t mto rizik m. 
 Seznamování pod ízených zam stnanc  s konkrétními p íklady korup ního jednání v etn  

ijatých nápravných opat ení. 

Stav pln ní úkolu: Úkol je pr žn  pln n. 

Zp sob pln ní úkolu: Vedoucí zam stnanci vedou vlastní evidenci o pln ní tohoto úkolu 
a evidují p ípady korup ního jednání, které nastaly, v etn  p ijatých 
nápravných opat ení. Problematice se v nují v rámci spole ných porad, 
a to v etn  p edávání zkušeností s ešením konkrétních p ípad . Vedoucí 
zam stnanci d sledn  provádí ídící kontrolu a d sledn  prov ují 
podn ty signalizující podez ení na možné korup ní jednání, ímž 
minimalizují pravd podobnost vzniku korupce. 
Informace o pln ní tohoto úkolu za hodnocené období odevzdali všichni 
vedoucí zam stnanci. 
Periodické hodnocení ú innosti pln ní tohoto úkolu provádí samostatné 
odd lení Bezpe nostní. 
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Od vodn ní a návrh nápravných opat ení: 
Na základ  vyhodnocení pln ní IPP ÚZSVM nebyly zjišt ny žádné nedostatky. 
Vedoucí zam stnanci transparentn  prokazují svou pr žnou innost prost ednictvím eviden ních 
výkaz . Protikorup ní postoj je ur itý zp sob chování a jednání založený na dlouhodobém 
prosazování svého názoru založeném na silném morálním statusu a protikorup ních zásadách. Jeho 
prosazování vedoucími zam stnanci by m lo být kontinuálním procesem podpo eným pr žnými 
setkáními s pod ízenými zam stnanci, p i kterých je explicitn  demonstrován i deklarován. 
Kontrolní innost se proto omezuje na podání informace od vedoucího zam stnance, tedy jeho 
závazek, že boj s korupcí je nedílnou sou ástí jeho ídící innosti. 
Informaci o pln ní úkolu za hodnocené období odevzdali všichni vedoucí zam stnanci, p emž 

kte í vedoucí zam stnanci na vyšší úrovni ízení touto informací potvrdili taktéž pln ní úkol  
svých pod ízených vedoucích zam stnanc . Všichni vedoucí zam stnanci shodn  deklarují, že nebyla 
zjišt na žádná pochybení p i pln ní daného úkolu IPP ÚZSVM. 

 

 

Kapitola 1. Vytvá ení a posilování protikorup ního klimatu ( l. 6) 

Úkol 1.2 Etický kodex 

Odpov dnost Všichni vedoucí zam stnanci v rozsahu své kompetence 

Indikátor pln ní: 
 Každý zam stnanec má povinnost seznámit se s Etickým kodexem ÚZSVM. Jeho nad ízený jej 

seznamuje neprodlen  po nástupu s tímto dokumentem. 
 Vedoucí pracovník pr žn  hodnotí dodržování Etického kodexu ÚZSVM svými pod ízenými. 

V p ípad  jeho porušení vedoucí pracovník upozor uje na tuto skute nost pod ízeného 
zam stnance. 

 Odbor Personální je odpov dný za ešení vážného i opakovaného porušení Etického kodexu 
ÚZSVM zam stnancem. 

Stav pln ní úkolu: Úkol je pr žn  pln n. 

Zp sob pln ní úkolu: Vedoucí pracovníci provádí seznámení pod ízených pracovník  s Etickým 
kodexem a o této skute nosti p edkládají záznamy. Evidenci záznam  
vede odbor Personální. 
Vedoucí pracovníci v rozsahu své kompetence informují vedení ÚZSVM 
o výsledcích pr žného hodnocení dodržování Etického kodexu ÚZSVM. 
Vedoucí pracovníci pravideln  1 x ro  provádí hodnocení ú innosti 
pln ní tohoto úkolu a následn  zasílají podklady pro ro ní hodnocení 
pln ní IPP ÚZSVM odboru Personálnímu 
Ro ní hodnocení pln ní tohoto úkolu v souladu s IPP ÚZSVM provádí 
odbor Personální. 

Od vodn ní a návrh nápravných opat ení: 
Na základ  vyhodnocení pln ní tohoto bodu IPP ÚZSVM nebyly zjišt ny nedostatky. 
Dle bodu 1.2 IPP ÚZSVM je povinností všech vedoucích zam stnanc  p edložit k 10. 1. následujícího 
kalendá ního roku podklad pro ro ní hodnocení ú innosti Etického kodexu. Všichni vedoucí 
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zam stnanci Ú adu tuto povinnost v ádném termínu splnili. 
Každý nový zam stnanec byl seznámen svým vedoucím zam stnancem s Etickým kodexem, který je 

ílohou P íkazu . 1/2007 Pracovní ád Ú adu a tuto skute nost potvrdil svým podpisem na 
Záznamu o provedeném školení zam stnance ÚZSVM na úseku BOZP. 

  

 

 

 

Kapitola 1. Vytvá ení a posilování protikorup ního klimatu ( l. 6) 

Úkol 1.3 Vzd lávání zam stnanc  

Odpov dnost Všichni vedoucí zam stnanci v rozsahu své kompetence 

Indikátor pln ní: 
 Sou ástí adapta ního procesu nového zam stnance ÚZSVM je vstupní vzd lávání zahrnující 

problematiku Etického kodexu a IPP ÚZSVM.  

Stav pln ní úkolu: Úkol je pr žn  pln n. 

Zp sob pln ní úkolu: Vedoucí pracovníci odpovídají za zajišt ní vstupního školení pro nové 
zam stnance ÚZSVM. 
Vedoucí pracovníci pravideln  1 x ro  provádí hodnocení ú innosti 
pln ní tohoto úkolu a p ipravují podklady pro ro ní hodnocení pln ní IPP 
ÚZSVM. 
Všechny dot ené útvary ÚZSVM zaslaly podklady k hodnocení pln ní 
úkolu v souladu s IPP v termínu do 10. 1. 2017. 
Ro ní hodnocení pln ní tohoto úkolu IPP ÚZSVM provádí odbor 
Personální. 

Od vodn ní a návrh nápravných opat ení: 
Na základ  vyhodnocení pln ní tohoto bodu IPP ÚZSVM nebyly zjišt ny nedostatky. 
Dle bodu 1. 3 IPP ÚZSVM je povinností všech vedoucích zam stnanc  p edložit k 10. 1. následujícího 
kalendá ního roku podklad pro ro ní hodnocení ú innosti pr žného vzd lávání v oblasti etiky 
a korupce. Všichni vedoucí zam stnanci Ú adu tuto povinnost v ádném termínu splnili. 
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Kapitola 1. Vytvá ení a posilování protikorup ního klimatu ( l. 6) 

Úkol 1.4 Systém pro oznámení podez ení na korupci ( l. 10) 

Odpov dnost odbor Kontroly, samostatné odd lení Bezpe nostní, generální editel 
a všichni vedoucí zam stnanci v rozsahu své kompetence 

Indikátor pln ní: 
 Zavedení a prov ování systému pro oznámení podez ení na korupci, resp. anonymního 

oznámení podez ení na korupci. 
 ízení protikorup ní linky ÚZSVM a schránky pro p íjem listinných oznámení a zajiš ování 

jejich provozuschopnosti. 
 Evidence a dokumentace poskytnutých oznámení v etn  jejich projednávání 

v Etické/protikorup ní komisi a vedením ÚZSVM. 
 Sou innost s orgány innými v trestním ízení. 
 Aktivní propagování systému pro oznamování korupce vedoucími zam stnanci. 

Stav pln ní úkolu: Úkol je pr žn  pln n. 
 

Zp sob pln ní úkolu: Pln ní opat ení 1.4.1.: Odbor Interního auditu a kontroly, resp. od 
1. 4. 2016 odbor Kontroly, evidoval p ípady oznámení podez ení na 
korupci a plnil další úkoly v souladu s nastaveným systémem pro 
oznámení podez ení na korupci.  
Pln ní opat ení 1.4.2.: Vedoucí zam stnanci potvrdili, že aktivn  
propagovali systém pro oznamování korup ního jednání i podez ení na 

j u svých pod ízených zam stnanc  a seznamovali na poradách 
pod ízené zam stnance se systémem pro oznamování podez ení na 
korupci.  
Pln ní opat ení 1.4.3.: Etická/protikorup ní komise ÚZSVM byla z ízena 
a posuzovala p ípady oznámení podez ení na korupci. 
Pln ní opat ení 1.4.4.: Kontakty pro oznamování korupce byly pr žn  
aktualizovány a bylo zajišt no jejich zve ejn ní na webových stránkách 
ÚZSVM. 
Pln ní opat ení 1.4.5.: Schránka pro p íjem listinných oznámení byla 

ízena a zam stnanci odboru Kontroly zajiš ovali pravidelné vybírání této 
schránky (v hodnoceném období nebylo do schránky doru eno žádné 
oznámení na korupci). Formulá  pro podávání oznámení na webových 
stránkách ÚZSVM nebyl prozatím z technických d vod  zprovozn n, 
v sou asné dob  však ÚZSVM p ipravuje nové ešení svých webových 
stránek, v rámci jehož projektu je požadavek na interaktivní formulá  
zahrnut. Intranetové stránky Ú adu v nované problematice korupce byly 
pr žn  aktualizovány. 
Samostatné odd lení Bezpe nostní poskytuje sou innost odboru Kontroly 
za ú elem komunikace s Policií R i jinými p íslušnými orgány innými 
v trestním ízení. 
Ro ní hodnocení pln ní tohoto úkolu IPP ÚZSVM provádí odbor Kontroly. 

Od vodn ní a návrh nápravných opat ení: 
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Na základ  vyhodnocení pln ní IPP ÚZSVM nebyly zjišt ny nedostatky. 
Systém pro oznamování podez ení na korupci byl na ÚZSVM zaveden a je upraven v IPP ÚZSVM. 
Zam stnanci i t etí osoby se mohou obracet na kontakty, zve ejn né na internetových stránkách 
ÚZSVM. Telefonická linka ÚZSVM, na kterou je možné podávat stížnosti a rovn ž oznamovat 
podez ení z korupce, je opat ena záznamníkem hovor , díky emuž je oznamovatel m k dispozici 
nep etržit . Ke dni 31. 3. 2016 byla provedena aktualizace IPP, v rámci které došlo mj. k zavedení 
schránky pro p íjem listinných oznámení na korupci, umíst né v sídle Úst edí ÚZSVM. 

 

 

Kapitola 1. Vytvá ení a posilování protikorup ního klimatu ( l. 6) 

Úkol 1.5 Ochrana oznamovatel  ( l. 11) 

Odpov dnost odbor Kontroly; odbor Personální, samostatné odd lení Bezpe nostní 
a všichni vedoucí zam stnanci v rozsahu své kompetence 

Indikátor pln ní: 
 Zamezení p ímým i nep ímým represím v i oznamovateli. 
 V p ípad  žádosti oznamovatele nebo nebezpe í ovlivn ní výsledku prošet ování zajišt ní 

zachování anonymity oznamovatele. 

Stav pln ní úkolu: Úkol je pr žn  pln n. 

Zp sob pln ní úkolu: Vedoucí zam stnanci aktivn  propagují systém ochrany oznamovatel  
u svých pod ízených zam stnanc . 
Odbor Kontroly, odbor Personální a samostatné odd lení Bezpe nostní 
dbají po celou dobu prošet ování, aby nedošlo k p ímé i nep ímé represi. 
Samostatné odd lení Bezpe nostní v p ípad  žádosti oznamovatele 
o zajišt ní anonymity dohlíží nad jejím zachováváním po dobu šet ení. 
Zárove  provádí ro ní hodnocení pln ní tohoto úkolu. 

Od vodn ní a návrh nápravných opat ení: 
Na základ  vyhodnocení pln ní IPP ÚZSVM nebyly zjišt ny žádné nedostatky. 

ípady oznámení korupce jsou vždy ešeny s nejvyšší možnou mírou ml enlivosti a snahy 
o diskrétnost jejich šet ení. Samostatné odd lení Bezpe nostní nebylo v hodnoceném období 

izváno k takovým p ípad m, u kterých by oznamovatelé vyžadovali zajišt ní zachování anonymity. 
Samostatné odd lení Bezpe nostní je p ipraveno chránit jak oznamovatele, tak také zam stnance, 
kterých se týká oznámené podez ení z korup ního jednání. Pro p ípady vyžadující ochranu informací, 
jejichž vyzrazení neoprávn né osob  nebo zneužití by mohlo být nevýhodné nebo zp sobit újmu 
zájm m eské republiky, je odd lení p ipraveno použít i postupy a principy využívané v rámci 
ochrany utajovaných informací. 
Vedoucí zam stnanci aktivn  informují o mechanismech ochrany oznamovatel  korupce v rámci 
svých spole ných porad a setkání. Informaci o pln ní tohoto úkolu za hodnocené období odevzdali 
všichni vedoucí zam stnanci, p emž n kte í vedoucí zam stnanci na vyšší úrovni ízení touto 
informací potvrdili taktéž pln ní úkol  svých pod ízených vedoucích zam stnanc . 
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ást 2. Transparentnost 

Cíl: Odrazovat od korup ního jednání prost ednictvím zvyšování pravd podobnosti odhalení. 

 

Kapitola 2. Transparentnost ( l. 12) 

Úkol 2.1 Zve ej ování informací o ve ejných prost edcích ( l. 13) 

Odpov dnost Samostatné odd lení Komunikace 

Indikátor pln ní: 
 Zve ej ování informací o rozpo tu. 
 Zve ej ování informací z oblasti nakládání s majetkem a ve ejných zakázek. 
 Zve ej ování informací o poradních orgánech poskytujících právní a ostatní služby. 

Stav pln ní úkolu: Úkol je pr žn  pln n. 

Zp sob pln ní úkolu: Samostatné odd lení Bezpe nostní provádí ro ní hodnocení pln ní 
tohoto úkolu. 

Od vodn ní a návrh nápravných opat ení: 
Na základ  vyhodnocení pln ní IPP ÚZSVM nebyly zjišt ny žádné nedostatky. 
Samostatné odd lení Bezpe nostní prov uje dostupnost povinn  zve ej ovaných informací 
i funk nost webových stránek ÚZSVM a v p ípad  zjišt ní nedostatk  dává podn ty k jejich náprav . 
Samostatné odd lení Bezpe nostní vzájemn  a kontinuáln  spolupracuje se samostatným 
odd lením Komunikace za ú elem pln ní tohoto úkolu i garance správnosti a aktuálnosti 
zve ej ovaných informací. 
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Kapitola 2. Transparentnost ( l. 12) 

Úkol 2.2 Zve ej ování informací o systému rozhodování ( l. 14) 

Odpov dnost Samostatné odd lení Komunikace, odbor Personální a vedoucí 
zam stnanci od úrovn editel  odbor  

Indikátor pln ní: 
 Zve ej ování informací o systému rozhodování; 
 Zve ej ování kontakt  na vedoucí zam stnance a profesních životopis  vedoucích 

zam stnanc  od úrovn editel  odbor . 

Stav pln ní úkolu: Úkol je pr žn  pln n. 

Zp sob pln ní úkolu: íslušní vedoucí zam stnanci p edkládají odboru Personálnímu sv j 
profesní životopis za ú elem jeho zve ejn ní. 
Samostatné odd lení Bezpe nostní provádí ro ní hodnocení pln ní 
tohoto úkolu. 

Od vodn ní a návrh nápravných opat ení: 
Na základ  vyhodnocení pln ní IPP ÚZSVM nebyly zjišt ny žádné nedostatky. 
Samostatné odd lení Bezpe nostní pr žn  prov uje dostupnost zve ej ovaných informací 
i funk nost webových stránek ÚZSVM a dává podn ty v p ípad  zjišt ní nedostatk  k jejich náprav . 
Kontakty na vedoucí zam stnance jsou zve ej ovány na webových stránkách ÚZSVM dlouhodob . 
V hodnoceném období došlo k realizaci nového protikorup ního opat ení spo ívajícího ve 
zve ej ování profesních životopis  vedoucích zam stnanc  od úrovn editel  odbor  výše. I p es 
skute nost, že ÚZSVM není služebním ú adem, tedy p ímo se na n j nevztahuje tato povinnost, 
proaktivn  p ijal a zakomponoval toto opat ení do IPP ÚZSVM za ú elem posílení a udržování 
transparentního prost edí odrazujícího od korup ního jednání a sjednocení praxe nap  ve ejnou 
správou. 
Všichni p íslušní zam stnanci splnili úkol a jejich profesní životopisy byly zve ejn ny. Samostatné 
odd lení Bezpe nostní vzájemn  a kontinuáln  spolupracuje se samostatným odd lením 
Komunikace a odborem Personálním za ú elem pln ní tohoto úkolu i garance správnosti 
a aktuálnosti zve ej ovaných informací. 
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ást 3. ízení korup ních rizik a monitoring kontrol 

Cíl: Nastavit ú inné kontrolní mechanismy a zajistit efektivní odhalování korup ního jednání. 

 

Kapitola 3. ízení korup ních rizik a monitoring kontrol ( l. 15) 

Úkol 3.1 Hodnocení korup ních rizik ( l. 16) 

Odpov dnost všichni vedoucí zam stnanci v rozsahu své kompetence 

Indikátor pln ní: 
 Provád ní efektivního ízení korup ních rizik. 

Stav pln ní úkolu: Úkol je pr žn  pln n. 

Zp sob pln ní úkolu: Vedoucí zam stnanci zohled ují v rámci ízení rizik také korup ní rizika. 
Jejich hodnocení provádí minimáln  jednou za rok, resp. jsou-li pro to 

vody hodné z etele pak vždy, když dojde ke zhoršení bezpe nostní 
situace. 
Samostatné odd lení Bezpe nostní koordinuje proces ízení rizik 
a provádí ro ní hodnocení pln ní tohoto úkolu. 

Od vodn ní a návrh nápravných opat ení: 
Na základ  vyhodnocení pln ní IPP ÚZSVM nebyly zjišt ny žádné nedostatky. 
V hodnoceném období došlo v rámci ÚZSVM k p ijetí nového vnit ního p edpisu k ízení rizik, který 
komplexn  strategicky  i  metodicky  upravuje  proces  ízení  rizik  v  rámci  ÚZSVM,  a  to  p i  veškerých  
jeho innostech. Vedoucí zam stnanci na všech ídících úrovních tak identifikují možná rizika, v etn  
korup ních, v rámci jejich útvaru každoro , pr žn  pak p i innostech projektového charakteru 
nebo jiných innostech souvisejících s vykonávanou prací. Výstupem z každoro ního hodnocení rizik 
je Katalog rizik ÚZSVM, který je souhrnnou databází katalog  rizik pod ízených útvar . 
Všichni vedoucí zam stnanci provád li v rámci hodnoceného období ízení korup ních rizik. Výstupy 
z ízení korup ních rizik v rámci jejich útvaru jsou vykázány v souhrnném Katalogu rizik ÚZSVM. 
Samostatné odd lení Bezpe nostní sjednocuje postupy, metodicky koordinuje ízení rizik a na 
základ  podklad  od vedoucích zam stnanc  zpracovává souhrnný Katalog korup ních rizik ÚZSVM, 
který po projednání ve vedení ÚZSVM schválila generální editelka. Celkem bylo v rámci procesu 
ízení rizik identifikováno 99 korup ních rizik, z toho 4 rizika s nejvyšším (maximálním) stupn m 

významnosti, celkem 27 rizik s významností vyšší, 46 rizik s významností st ední a 22 rizik 
s významností nízkou. Tato ísla sv í o nepodce ování problematiky korupce a ízení rizik v dané 
oblasti vedoucími zam stnanci. 
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Kapitola 3. ízení korup ních rizik a monitoring kontrol ( l. 15) 

Úkol 3.2 Monitoring kontrolních mechanism  odhalujících korupci ( l. 17) 

Odpov dnost Samostatné odd lení Bezpe nostní a všichni vedoucí zam stnanci 
v rozsahu své kompetence 

Indikátor pln ní: 
 Pr žná kontrola a systém monitorování kontrolních mechanism  odhalujících korupci. 

Stav pln ní úkolu: Úkol je pr žn  pln n. 

Zp sob pln ní úkolu: Vedoucí zam stnanci v rámci své ídící kontroly pr žn  provádí 
monitoring zavedených kontrolních mechanism  a prov ují jejich 
funk nost. 
Samostatné odd lení Bezpe nostní pr žn  sleduje ú innost 
používaných kontrolních mechanism  Ú adu odhalujících korupci 
a provádí ro ní hodnocení pln ní tohoto úkolu. 

Od vodn ní a návrh nápravných opat ení: 
Na základ  vyhodnocení pln ní IPP ÚZSVM nebyly zjišt ny žádné nedostatky. 
Vedoucí zam stnanci v návaznosti na významnost rizik pravideln  sledují a prov ují ú innost 

ijatých opat ení a zavedených kontrolních mechanism  v jejich útvaru, a to zejména kontrolou 
postup  zam stnanc , prov ováním jejich informovanosti, dodržováním protikorup ních a etických 
zásad p i jejich pracovní innosti apod. Pravideln  je též prov ována funk nost systému ízení rizik. 
Informaci o pln ní tohoto úkolu za hodnocené období odevzdali všichni vedoucí zam stnanci, 

emž n kte í vedoucí zam stnanci na vyšší úrovni ízení touto informací potvrdili taktéž pln ní 
úkol  svých pod ízených vedoucích zam stnanc . 
Samostatné odd lení Bezpe nostní v rámci své innosti provádí pr žnou kontrolu komunika ních 
kanál , po ádaných vzd lávacích akcí a dalších již zavedených opat ení. 
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Kapitola 3. ízení korup ních rizik a monitoring kontrol ( l. 15) 

Úkol 3.3 Prošet ování rizikových oblastí ( l. 18) 

Odpov dnost Samostatné odd lení Interního auditu a všichni vedoucí zam stnanci 
v rozsahu své kompetence 

Indikátor pln ní: 
 Pravidelné prošet ování oblastí, v nichž je riziko korupce hodnoceno jako významné. 

Stav pln ní úkolu: Úkol je pr žn  pln n. 

Zp sob pln ní úkolu: Vedoucí zam stnanci vyhodnocují vysoce významná korup ní rizika 
a p ijímaní nápravná opat ení k jejich eliminaci i snížení. Zárove  zajiš ují 
pr žnou kontrolu u rizik st ední až vysoké významnosti. 
Samostatné odd lení Interního auditu sleduje a vyhodnocuje trendy 
frekvence výskytu korup ních rizik st ední až vysoké významnosti 
a ú innost kontrolních mechanism  v rámci své auditní innosti. Také 
provádí ro ní hodnocení pln ní tohoto úkolu. 

Od vodn ní a návrh nápravných opat ení: 
Na základ  vyhodnocení pln ní IPP ÚZSVM nebyly zjišt ny nedostatky. 
V rámci jedné z aktualizací IPP ÚZSVM byly kompetence za prošet ování rizikových oblastí p eneseny 
na vedoucí zam stnance. Ti jsou odpov dní za d sledné ízení korup ních rizik. Samostatné odd lení 
Interního auditu zatím nem že adekvátn  vyhodnocovat trendy, nebo  bylo provedeno pouze jediné 
hodnocení rizik v rámci ÚZSVM. Díky souhrnnému Katalogu rizik ÚZSVM, však disponuje pot ebným 

ehledem, jakožto základem pro budoucí hodnocení trendu. 
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ást 4. Postupy p i podez ení na korupci 

Cíl: Minimalizovat ztráty zp sobené korup ním jednáním a zabránit opakování obdobného 
korup ního scéná e. 

 

Kapitola 4. Postupy p i podez ení na korupci ( l. 19) 

Úkol 4.1 Postup p i prošet ování podez ení na korupci ( l. 20) 

Odpov dnost odbor Kontroly, samostatné odd lení Bezpe nostní 

Indikátor pln ní: 
 Stanovení transparentních postup  pro prošet ování podez ení na korupci a jejich 

dodržování zainteresovanými útvary Ú adu. 
 Spolupráce s orgány innými v trestním ízení. 
 Provád ní analýzy p in vzniku korupce a ov ení rozsahu korup ního jednání. 

Stav pln ní úkolu: Úkol je pr žn  pln n. 

Zp sob pln ní úkolu: Odbor Kontroly eviduje a prošet uje oznámení podez ení na korupci 
v souladu s postupy upravenými v IPP ÚZSVM. 
Samostatné odd lení Bezpe nostní spolupracuje s odborem Kontroly, 
pop . s dalšími zainteresovanými útvary Ú adu v rámci postupu p i 
prošet ování podez ení na korupci. Samostatné odd lení Bezpe nostní 
zárove  provádí ro ní hodnocení pln ní tohoto úkolu. 

Od vodn ní a návrh nápravných opat ení: 
Na základ  vyhodnocení pln ní IPP ÚZSVM nebyly zjišt ny žádné nedostatky. 
Aktualizace IPP ÚZSVM z kv tna 2015 stanovila p ehledný postup p i prošet ování podez ení na 
korupci a iniciovala z ízení Etické/protikorup ní komise Ú adu, která je nestranným posuzovatelem 
a poradním orgánem generální editelky u p ípad  oznámení obsahujících takové podez ení. 
Odbor Kontroly si vyžádal vyjád ení od editel  všech Územních pracoviš  ÚZSVM, ze kterých 
vyplývá, že územní pracovišt  ve sledovaném období neprošet ovala žádná oznámení obsahující 
podez ení na korupci zam stnanc , o kterých by nebyl odbor Kontroly vyrozum n.  
Více o prošet ovaných p ípadech je popsáno níže v kapitole 4 Zprávy. 
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Kapitola 4. Postupy p i podez ení na korupci ( l. 19) 

Úkol 4.2 Následná opat ení ( l. 21) 

Odpov dnost odbor Kontroly a všichni vedoucí zam stnanci v rozsahu své kompetence 

Indikátor pln ní: 
 V p ípad  prokázaného korup ního jednání stanovit osobní a funk ní odpov dnost a 

ijmout p im ená opat ení. 

Stav pln ní úkolu: Úkol je pr žn  pln n. 

Zp sob pln ní úkolu: Všichni vedoucí zam stnanci dbají na p ijímání následných opat ení 
a promítají je též do ídících a kontrolních mechanism  Ú adu, nap . 
formou aktualizace databáze korup ních rizik a aktualizace IPP ÚZSVM.  
Ro ní hodnocení pln ní tohoto úkolu IPP ÚZSVM provádí odbor Kontroly. 

Od vodn ní a návrh nápravných opat ení: 
Na základ  vyhodnocení pln ní IPP ÚZSVM nebyly zjišt ny žádné nedostatky. 
Kompetence za p ijímání následných opat ení byla na základ  aktualizace IPP ÚZSVM z listopadu 
2015 p enesena na vedoucí zam stnance. Vzhledem ke skute nosti, že v hodnoceném období 
nebylo prokázáno žádné korup ní jednání, nebylo prozatím nutné p ijímat žádná opat ení. 
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ást 5. Vyhodnocování interního protikorup ního programu 

Cíl: Zjistit, zda jsou pln ny úkoly stanovené IPP ÚZSVM, zdokonalovat interní protikorup ní 
program a umožnit koordinaci protikorup ních aktivit nap  rezorty. 

 

Kapitola 5. Vyhodnocování interního protikorup ního programu ( l. 22) 

Úkol 5.1 Sb r dat a vyhodnocení ú innosti IPP ( l. 23) 

Odpov dnost samostatné odd lení Interního auditu v sou innosti s odborem Kontroly 

Indikátor pln ní: 
 Periodické posouzení p ístupu odpov dných vedoucích pracovník  k pln ní opat ení IPP 

ÚZSVM. 
 Periodické posouzení ú innosti p ijatých nápravných opat ení. 

Stav pln ní úkolu: Úkol je pr žn  pln n. 

Zp sob pln ní úkolu: Samostatné odd lení Interního auditu periodicky provádí posouzení 
ístupu vedoucích zam stnanc  k pln ní úkol  plynoucích z IPP ÚZSVM 

a posouzení ú innosti p ijatých nápravných opat ení a ro ní hodnocení 
pln ní tohoto úkolu IPP ÚZSVM. 

Od vodn ní a návrh nápravných opat ení: 
Na základ  vyhodnocení pln ní IPP ÚZSVM nebyly zjišt ny nedostatky. 
V roce 2016 prob hl interní audit „IA . 4/2016 Protikorup ní opat ení Ú adu“, jehož cílem bylo 
ov it pln ní opat ení p ijatých v Interním protikorup ním programu. Provedený audit pln ní IPP 
ÚZSVM potvrdil a dosp l také k záv ru, že aktualizovaný IPP Ú adu respektuje Rezortní interní 
protikorup ní program Ministerstva financí eské republiky a je zpracován v požadovaném rozsahu. 
A dále že, IPP ÚZSVM ve stávající podob  napl uje požadavky na klí ový dokument procesu realizace 
úkol , stanovených usnesením vlády R a Vládní koncepce boje s korupcí na léta 2015 – 2017. 
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Kapitola 5. Vyhodnocování interního protikorup ního programu ( l. 22) 

Úkol 5.2 Zpráva o pln ní IPP ( l. 24) 

Odpov dnost 
samostatné odd lení Interního auditu v sou innosti s odborem 
Personálním, samostatným odd lením Bezpe nostním a odborem 
Kontroly 

Indikátor pln ní: 
 Vypracování zprávy o pln ní IPP ÚZSVM. 
 Zve ejn ní Zprávy na internetových stránkách ÚZSVM. 

Stav pln ní úkolu: Úkol je pr žn  pln n. 

Zp sob pln ní úkolu: Samostatné odd lení Interního auditu zpracovává každoro  Zprávu. 

Od vodn ní a návrh nápravných opat ení: 
Na základ  vyhodnocení pln ní IPP ÚZSVM nebyly zjišt ny nedostatky. 
V roce 2016 prob hl interní audit „IA . 4/2016 Protikorup ní opat ení Ú adu“, jehož cílem bylo 
ov it pln ní opat ení p ijatých v Interním protikorup ním programu. Provedený audit pln ní IPP 
ÚZSVM potvrdil a dosp l také k záv ru, že aktualizovaný IPP Ú adu respektuje Rezortní interní 
protikorup ní program Ministerstva financí eské republiky a je zpracován v požadovaném rozsahu. 
A dále že, IPP ÚZSVM ve stávající podob  napl uje požadavky na klí ový dokument procesu realizace 
úkol , stanovených usnesením vlády R a Vládní koncepce boje s korupcí na léta 2015 – 2017. 

 

Kapitola 5. Vyhodnocování interního protikorup ního programu ( l. 22) 

Úkol 5.3 Aktualizace IPP ÚZSVM ( l. 25) 

Odpov dnost Samostatné odd lení Bezpe nostní 

Indikátor pln ní: 
 Aktualizování IPP ÚZSVM v p ípad  zvýšení korup ních rizik i pokud k tomu bude vybízet 

nejlepší praxe, pop . pravidelné ro ní aktualizování. 

Stav pln ní úkolu: Úkol je pr žn  pln n. 

Zp sob pln ní úkolu: Samostatné odd lení Bezpe nostní p ipravuje a odpovídá za aktualizaci 
IPP ÚZSVM. 

Od vodn ní a návrh nápravných opat ení: 
V hodnoceném období došlo ke dv ma aktualizacím IPP ÚZSVM. 
1) Aktualizace IPP ÚZSVM – listopad 2015 
V listopadu 2015 došlo k zásadní v cné aktualizaci IPP ÚZSVM. Do aktualizovaného zn ní IPP ÚZSVM 
byly promítnuty následující dokumenty 

- Zpráva o zjišt ních z vykonaného interního auditu . 4/2015 Protikorup ní opat ení 
adu ze dne 31. 7. 2015; 

- Zpráva o pln ní Interního protikorup ního programu ÚZSVM ze dne 9. 10. 2015; 
- Rezortní interní protikorup ní program Ministerstva financí, ve zn ní ke dni 27. 7. 2015; 
- aktualizované zn ní Rámcového rezortního interního protikorup ního programu, které 

v íjnu 2015 procházelo p ipomínkovým ízením; 
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Zárove  byly do dokumentu zapracovány podn ty (doporu ení) od Ú adu vlády R, odd lení boje 
s korupcí, které v m síci ervnu 2015 provedlo revizi IPP ÚZSVM s konstatováním, že se jedná o zcela 
vyhovující a vzorový dokument, k jehož podob  jinak nemají žádné p ipomínky. 
Hlavní zm ny, které p inášel aktualizovaný IPP ÚZSVM, spo ívaly v nastavení jasných 
odpov dnostních vztah  a termín  pln ní úkol , vhodn jší interpretaci n kterých ustanovení 
a konkretizaci n kterých postup  (nap . postup ešení oznámení na korupci p ijatého na 
protikorup ní linku). Byla p evzata n která nová protikorup ní opat ení (jako nap . schránka pro 
písemná anonymní podání v budov  Ú adu pro zam stnance), která zakotvuje zákon o státní služb , 
a to za ú elem sjednocení praxe v rámci rezortu. A též n která opat ení (jako nap . zve ej ování 
profesních životopis ), která v té dob  byla doporu ována v aktualizovaném zn ní Rámcového 
rezortního interního protikorup ního programu. 
2) Aktualizace IPP ÚZSVM – b ezen 2016 

eznová aktualizace IPP ÚZSVM z roku 2016 zakotvila formáln  dokument mezi vnit ní p edpisy 
adu, a to zm nou jeho formální stránky, která byla p izp sobena šablonám používaných pro 

vnit ní p edpisy Ú adu. Do aktualizovaného zn ní IPP ÚZSVM byly také promítnuty následující 
dokumenty 

- Rezortní interní protikorup ní program Ministerstva financí, ve zn ní ke dni 31. 10. 2015; 
- Usnesení vlády eské republiky . 752 k Rámcovému rezortnímu internímu 

protikorup nímu programu ve zn ní usnesení vlády eské republiky ze dne 13. listopadu 
2013 . 851 a usnesení vlády eské republiky ze dne 21. prosince 2015 . 1077. 

Zásadní zm nou bylo nov  stanovené hodnocené období, které se zm nilo z klouzavého roku ( íjen 
až zá í) na kalendá ní rok (leden až prosinec). IPP ÚZSVM byl nov  upraven do jednotné šablony 
vnit ního p edpisu. Další zm ny byly p evážen  formálního charakteru za ú elem promítnutí nové 
organiza ní struktury do p edpisu. Nov  se p ipojila jako p íloha minimální osnova profesního 
životopisu. 
V sou asné dob  se p ipravuje pravidelná ro ní aktualizace IPP ÚZSVM v b eznu 2017. Sou ástí bude 
zapracování úprav aktuálního Rezortního interního protikorup ního programu Ministerstva financí 
a záv  aktuální Zprávy o pln ní Interního protikorup ního programu ÚZSVM. V roce 2017 
samostatné odd lení Bezpe nostní neplánuje jiné než pravidelné aktualizace. Naopak usiluje 
o ustálení zm n, aby se IPP ÚZSVM mohl pln  zavést do praxe, nebo astá aktualizace vede ke 
zmate nosti a možné neefektivnosti nastavených opat ení. 
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3. SYSTÉM ROZSAH ŠKOLENÍ
 

O pr žném vzd lávání je informováno v rámci pln ní úkolu 1.3 Vzd lávání zam stnanc  (viz 
tabulka s pln ním úkolu výše). 

Odd lení Vzd lávání a pé e o zam stnance ve spolupráci se samostatným odd lením Bezpe nostním 
ipravilo bezplatné školení „Etika a boj proti korupci“, které lektorsky zajiš ují vedoucí zam stnanci 

výše uvedených odd lení. Školení jsou plánována na roky 2016 – 2018 a budou realizována v sídlech 
jednotlivých ÚP, aby byla zajišt na ú ast všech stávajících zam stnanc  Ú adu. Do konce roku 2016 
bylo realizováno pilotní školení na ÚP Ústí n. Labem, kterého se ú astnilo 93 zam stnanc . 

 

4. PO ET IDENTIFIKOVANÝCH PODEZ ENÍ NA KORUPCI
VÝSLEDKY JEJICH PROV ENÍ

 

V centrálních evidencích podání vedených odborem Interního auditu a kontroly, resp. od 1. 4. 2016 
odborem Kontroly (evidence stížností, sd lení, peticí, žádostí Ministerstva financí o sou innost 
a anonym ) bylo v hodnoceném období od 1. 10. 2015 do 31. 12. 2016 zaevidováno celkem 5 podání, 
ve kterých pisatelé poukazovali na možné korup ní jednání zam stnanc  ÚZSVM. Odbor Kontroly 
zajiš oval v sou innosti se samostatným odd lením Bezpe nostním provád ní p edb žného 
prošet ení t chto oznámení a následn  jejich p edložení k posouzení Etické/protikorup ní komisi 
ÚZSVM. Podání obsahující podez ení na korupci editel odboru Kontroly rovn ž pr žn  
projednával s generální editelkou ÚZSVM. 

Etická/protikorup ní komise doporu ila všechna p edložená podání prošet it jako stížnosti, v souladu 
s postupy upravenými v P íkazu . 19/2004 „Postup pro vy izování stížností, sd lení a peticí“ 
a s p ihlédnutím k dalším pravidl m stanoveným v IPP. Ve ty ech p ípadech byla na základ  
posouzení relevantních skute ností podez ení na korupci vyhodnocena jako ned vodná, o emž byli 
oznamovatelé vyrozum ni. Ve zbylém jednom p ípad  nebylo prošet ování prozatím ukon eno 
(podání bylo z opatrnosti postoupeno Policii R). 

 

5. ÍZENÍ KORUP NÍCH RIZIK
 

Samostatné odd lení Bezpe nostní je garantem zajiš ování bezpe nosti Ú adu, která zahrnuje též 
problematiku boje s korupcí, usiluje o vytvá ení a udržování transparentního protikorup ního 
prost edí a respektování, resp. dodržování základních zásad protikorup ní politiky Ú adu všemi 
zam stnanci. Tato innost je dopl ována tvorbou vnit ních p edpis  v oblasti boje s korupcí, ú astí na 
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zasedáních a komunikací se zástupci Meziresortní koordina ní skupiny pro boj s korupcí vytvo enou 
v rámci Ú adu vlády R. 

V posuzovaném období došlo k p ijetí a strategickému zakotvení procesu ízení rizik v ÚZSVM. Na 
základ  nového vnit ního p edpisu „Politika ízení rizik Ú adu“ postihujícího tuto problematiku byla 
provedena identifikace, analýza a hodnocení rizik ve všech útvarech ÚZSVM a p ijata p im ená 
nápravná opat ení pro snížení i eliminaci významných korup ních rizik. Korup ní rizika jsou 
vykazována v Katalogu rizik Úst edí, Katalogu rizik ÚP a v souhrnném Katalogu rizik ÚZSVM. P ehled 
aktuálních významných korup ních rizik je uveden v samostatné p íloze k této zpráv , Katalogu 
a map  korup ních rizik ÚZSVM. 

Celkem bylo v rámci procesu ízení rizik identifikováno 99 korup ních rizik, z toho 4 rizika s nejvyšším 
(maximálním) stupn m významnosti, celkem 27 rizik s významností vyšší, 46 rizik s významností 
st ední a 22 rizik s významností nízkou. Tato ísla sv í o nepodce ování problematiky korupce 
a ízení rizik v dané oblasti vedoucími zam stnanci. 

Zásadní rizika jsou spat ována zejména v innostech souvisejících s ízením útvaru, zadávacím ízením 
(od p ípravy podklad  až po jeho ukon ení), resp. s uzavíráním smluv, rozhodováním p i realizaci 
majetku a obecn  s agendou hospoda ení s majetkem i právním zastupováním. Zvláštní riziko bylo 
též identifikováno v oblasti používání sv ené výpo etní techniky zam stnanci, resp. neoprávn ného 
poskytování informací t etím osobám. 

 

Obrázek . 1 Po et korup ních rizik dle stup  významnosti  

 
Zdroj: Katalog korup ních rizik ÚZSVM 
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Obrázek . 2 Po et identifikovaných rizik dle útvar  

 
Zdroj: Katalog korup ních rizik ÚZSVM 

 

6. MAPA (KATALOG) KORUP NÍCH RIZIK
 

Aktivní ízení korup ních rizik je jedním z nástroj  prosazovaných za ú elem dosažení ú inn jších 
výsledk  p i preventivní i reaktivní fázi ešení korup ního jednání i jeho p íznak . Jeho role v rámci 
ízení bezpe nosti je klí ová, a to i vzhledem k možným dopad m, které ned sledné ízení 

korup ních rizik m že p inášet. Tím je myšlena nap íklad též dobrá pov st ÚZSVM i jeho 
zam stnanc  a jeho reprezentace navenek.  

Na základ  vydání vnit ního p edpisu Politika ízení rizik Ú adu na podzim 2016 byl vytvo en katalog 
rizik a následn  katalog korup ních rizik t íd ný dle jednotlivých útvar  Ú adu a mapa korup ních 
rizik, které budou nadále dopl ovány, pop . upravovány v návaznosti na zavedení nového konceptu 
ízení (nejen) korup ních rizik.  

Mapa korup ních rizik ÚZSVM zobrazuje rozložení tohoto typu rizik dle jejich významnosti, tak jak je 
identifikují vedoucí odpov dných útvar . Samostatné odd lení Interního auditu plní bod „3.3.1 
Samostatné odd lení Interního auditu sleduje a vyhodnocuje trendy frekvence výskytu korup ních 
rizik hodnocených jako st ední až vysoká a ú innost interních kontrolních mechanism  v rámci své 

žné auditní innosti.“ Níže uvedená Mapa korup ních rizik ÚZSVM (viz Obrázek . 3) má v kontextu 
této zprávy vypovídat o etnosti výskytu korup ních rizik v roz len ní dle jejich významnosti1. 

 

                                                             
1 Významností rizika je standardn  rozum na kombinace míry závažnosti dopadu rizika a pravd podobnosti 
výskytu rizika. 



AD PRO ZASTUPOVÁNÍ STÁTU VE V CECH MAJETKOVÝCH 
RAŠÍNOVO NÁB EŽÍ 42, 128 00 PRAHA 2 
SAMOSTATNÉ ODD LENÍ INTERNÍHO AUDITU

 
 

22 

Obrázek . 3 Mapa korup ních rizik ÚZSVM  

 
Zdroj: Katalog korup ních rizik ÚZSVM 

 

7. VÝSLEDEK HODNOCENÍ INNOSTI CELÉHO PROTIKORUP NÍHO
PROGRAMU

 

Hodnocení ú innosti IPP ÚZSVM je založeno na celkovém posuzování plánovaného a v sou asnosti 
dosaženého stavu p ijatých opat ení a nástroj  protikorup ní politiky. Na základ  tohoto posouzení 
lze IPP ÚZSVM považovat za ú inný.  

Výsledky vyhodnocování ú innosti IPP ÚZSVM ke dni 31. 12. 2016 jsou shrnuty do p ehledové tabulky 
níže.  

Tabulka . 1 P ehledová tabulka pln ní úkol  

Kategorie Úkol Stav pln ní úkolu Opat ení 

1. Vytvá ení a posilování 
protikorup ního klimatu 

1.1. Propagace protikorup ního 
postoje vedoucími pracovníky pr žn  pln no x 

1. Vytvá ení a posilování 
protikorup ního klimatu 1.2. Etický kodex pr žn  pln no x 

1. Vytvá ení a posilování 
protikorup ního klimatu 1.3. Vzd lávání zam stnanc  pr žn  pln no x 

1. Vytvá ení a posilování 
protikorup ního klimatu 

1.4. Systém pro oznámení podez ení 
na korupci pr žn  pln no x 

1. Vytvá ení a posilování 
protikorup ního klimatu 1.5. Ochrana oznamovatel  pr žn  pln no x 

2. Transparentnost 2.1. Zve ej ování informací 
o ve ejných prost edcích pr žn  pln no x 

2. Transparentnost 2.2. Zve ej ování informací o systému pr žn  pln no x 
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rozhodování 

3. ízení korup ních rizik 
a monitoring kontrol 3.1. Hodnocení korup ních rizik pr žn  pln no x 

3. ízení korup ních rizik 
a monitoring kontrol 

3.2. Monitoring kontrolních 
mechanism  odhalujících korupci pr žn  pln no x 

3. ízení korup ních rizik 
a monitoring kontrol 3.3. Prošet ování rizikových oblastí pr žn  pln no x 

4. Postup p i podez ení na 
korupci 

4.1. Postup p i prošet ování podez ení 
na korupci pr žn  pln no x 

4. Postup p i podez ení na 
korupci 4.2. Následná opat ení pr žn  pln no x 

5. Vyhodnocování IPP 
ÚZSVM 5.1. Vyhodnocení ú innosti IPP ÚZSVM pr žn  pln no x 

5. Vyhodnocování IPP 
ÚZSVM 5.2. Zpráva o pln ní IPP ÚZSVM pr žn  pln no x 

5. Vyhodnocování IPP 
ÚZSVM 5.3. Aktualizace IPP ÚZSVM pr žn  pln no x 

CELKOVÉ HODNOCENÍ pr žn  pln no  

Zdroj: Vlastní šet ení v rámci vyhodnocování IPP ÚZSVM. 

 

8. DALŠÍ INNOST ÚZSVM MIMO PLN NÍ IPP ÚZSVM
 

Zástupci ÚZSVM se aktivn  ú astní jednání Mezirezortní koordina ní skupiny Ú adu vlády R pro boj 
s korupcí, která p ipravuje Rámcový rezortní interní protikorup ní program. Díky této skupin  se 
rozvinula též rezortní spolupráce v rámci Ministerstva financí R, kdy probíhají pr žné konzultace 
na r zná protikorup ní témata. V rámci ÚZSVM se ob asn  schází pracovní skupina složená ze 
zástupc  odboru Interního auditu a kontroly – nov  odboru Kontroly, samostatného odd lení 
Interního auditu, dále odboru Personálního a samostatného odd lení Bezpe nostního za ú elem 
projednání zvažovaných zm n IPP ÚZSVM. Tuto spolupráci lze hodnotit jako velmi p ínosnou 
z hlediska ešení konkrétních p ípad  podez ení na korupci, ízení korup ních rizik, tvorby nám  
aktualizace IPP ÚZSVM i meziresortní sdílení zkušeností. 

ad pro zastupování státu ve v cech majetkových je vzhledem ke své innosti jedním z garant  
ochrany majetkových zájm  státu a dodržování základních povinností p i hospoda ení s majetkem. 
Také z tohoto d vodu se Ú ad zavázal k p íkladnému postoji a prosazování striktní protikorup ní 
politiky nap  Ú adem, a to spole  s uplat ováním proaktivního p ístupu v rámci ízení korup ních 
rizik a budování pracovního prost edí, v n mž je odmítáno korup ní jednání a zd raz ována ochrana 
majetku státu. Pln ní úkol  IPP ÚZSVM a s tím spojená implementace opat ení vládního Ak ního 
plánu pro boj s korupcí je jednou z priorit Ú adu. 
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V roce 2016 u inil ÚZSVM n kolik razantních krok  ke zvýšení transparentnosti, posílení ve ejné 
kontroly a zárove  k zamezení korup ního potenciálu. Nap íklad zve ejnil seznam všech svých 
nemovitostí, umožnil ve ejnosti ú ast p i otevírání nabídek doru ených ve výb rových ízeních 
i ve ejných zakázkách, zve ejnil otev ená data o státních budovách, nákladech hrazených státními 
institucemi za nájem i zp ístupnil ve ejnosti nabídky nepot ebného majetku uvnit  státu. 

ehled p ijatých opat ení k v tší transparentnosti a omezení korup ního potenciálu: 

- ÚZSVM uve ejnil na svém webu p ehled všech nemovitostí, s nimiž má p íslušnost 
hospoda it. Jedná se o více než 134 tisíc majetkových položek. V p ehledu pot ebného 
i nepot ebného majetku ÚZSVM se nachází 2 665 budov, byt , nebytových prostor a jiných 
staveb. Po et pozemk  p esahuje 131 tisíc. 

K nalezení zde: http://www.uzsvm.cz/nemovitosti-v-prislusnosti-hospodareni-uzsvm-2290-
0-85/ 

- ÚZSVM zve ejnil p ehled všech kulturních památek, s nimiž má p íslušnost hospoda it. 
Celkem se jedná o 33 budov a staveb a 247 pozemk .  

K nalezení zde: http://www.uzsvm.cz/tiskove-zpravy-309-0-85/uzsvm-zverejnil-seznam-
kulturnich-pamatek-ve-sve-sprave-122583/ 

- Dalším zásadním krokem ke zvýšení transparentnosti je umožn ní ú asti ve ejnosti na 
otevírání nabídek jak p i prodeji majetku, tak i p i zadávání ve ejných zakázek ú adu. Každý 
tak m že být p ítomen u rozhodování o ve ejných prost edcích a státním majetku. 

- ÚZSVM ve ejnosti od 1. b ezna 2016 zp ístupnil nabídky nepot ebného majetku 
organiza ních složek státu a státních organizací, které se ídí zákonem o majetku státu. Tyto 
státní subjekty na webu ÚZSVM nabízí pro sebe nepot ebný majetek jiným státním 
institucím. Díky koncentraci na jedno místo – na web ÚZSVM – se tak m že ve ejnost 
dozv t, jaký majetek je pro jednotlivé státní instituce nepot ebný. 

K nalezení zde: http://nabidkySI.uzsvm.cz 

- V ervnu letošního roku ÚZSVM, krom  již d íve zve ejn ných „surových“ dat z Centrálního 
registru administrativních budov, zve ejnil na portále Otev ených dat Ministerstva financí 
i analytické reporty o budovách v majetku státu, výdajích státních institucí na komer ní 
nájem i provoz. Ve ejnost si tak m že zjistit detailní údaje o státních budovách 
i vynakládaných prost edcích, nap íklad: celkovou a volnou plochu jednotlivých objekt , 
pr rnou plochu kancelá í na jednoho zam stnance, po et umíst ných zam stnanc , 
výdaje za provoz a údržbu nebo placené nájemné. 

K nalezení zde: http://data.mfcr.cz/cs/dataset/centralni-registr-administrativnich-budov 

- ÚZSVM zve ej uje od listopadu 2016 na svých webových stránkách vedle aktuální nabídky 
prodávaného majetku, nov  také nemovitý majetek, který je k prodeji teprve p ipravován. 

K nalezení zde: http://www.uzsvm.cz/aktualita/uzsvm-nove-zverejnuje-nabidku-majetku-
pripravovaneho-k-prodeji-124355-1668-1-85/ 
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- Dalším výrazným opat ením k odstran ní korupce byla zm na systému zasílání kaucí p i 
zájmu o koupi majetku. Ú astníci výb rového ízení v minulosti skládali kauce 2 dny p ed 
termínem pro podání nabídek na depozitní ú et ÚZSVM. Úzká skupina zam stnanc  ÚZSVM 
(a rovn ž jedna externí spole nost) 2 dny p ed podáním nabídek v la, kdo je zájemcem. 
Na základ  p ijatého opat ení jsou od 1. ledna 2017 kauce skládány ve stejný termín, který je 
stanoven pro podání nabídek. 

- V roce 2016 došlo k úprav  vnit ních p edpis  tak, že zájemc m o koupi státního majetku byl 
výrazn  zjednodušen systém podávání nabídek (nap . snížení množství povinn  
vypl ovaných údaj , snížení množství p edkládaných dokument ). 

- V roce 2016 byla p ijata opat ení, která umožnila ÚZSVM provád t dražby vlastními 
zam stnanci. 

 

ZÁV
Tato Zpráva o pln ní úkol  IPP ÚZSVM shrnuje pln ní úkol  za hodnocené období a jejich ú innost 

etn  návrhu možných opat ení k efektivn jšímu pln ní i provád ní souvisejících inností. Cílem je 
zajišt ní transparentního a zdravého protikorup ního prost edí za ú elem napl ování základní 
innosti Ú adu, který je garantem ochrany majetkových zájm  státu a dodržování základních 

povinností p i hospoda ení s majetkem. Na základ  všech podklad  získaných od vedoucích 
pracovník  nap  Ú adem a na základ  všech získaných informací lze konstatovat, že IPP ÚZSVM je 
pln n. 

 

 

ÍLOHY
Interní protikorup ní program Ú adu pro zastupování státu ve v cech majetkových v platném zn ní. 

 

 


