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Interní protikorupční program IPVZ 

(směrnice č. 3/2019) 
 

 

 

1.  Úvod 
 

Cílem IPP je odstranit nebo v maximální míře eliminovat předpoklady pro vznik korupčního 

jednání v rámci IPVZ, vytipovat riziková místa a vymezit oblasti činností, při kterých by mohlo 

docházet ke vzniku korupce. V souvislosti se zjištěnými korupčními riziky následně definovat 

systémové postupy a opatření k jejich minimalizaci. 

 

2.  Pojmy a zkratky 

 

Korupce – zneužití pravomocí za účelem získání nezaslouženého osobního prospěchu. 

Znamená takové jednání zaměstnanců, jímž se nedovoleně a nezákonně obohacují 

prostřednictvím zneužívání pravomocí, které jim byly svěřeny. Korupce je slib, nabídka nebo 

poskytnutí úplatku nebo jiné neoprávněné výhody s cílem ovlivnit něčí jednání nebo rozhodnutí. 

Korupcí je také žádost o úplatek nebo přijetí úplatku. Úplatek může mít majetkovou i 

nemajetkovou povahu, tj. úplatkem nemusí být jen poskytnutí peněz, ale i věcí služeb, informací 

apod. 

 

IPP – interní protikorupční program 

 

IPVZ – Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví 

 

     

3.  Obecná opatření  
 

Opatření, která přispívají ke snižování rizika výskytu korupce v IPVZ, lze rozdělit do následujících 

oblastí: 

 

       3.1 Všeobecné 
 

 Zajistit transparentnost všech činností, při kterých může ke korupčnímu jednání 
docházet. 

 Pořizovat zápisy ze všech uskutečněných jednání, které se přímo týkají 
rozhodování nebo postupu v níže uvedených oblastech. 

 

3.2 Oblast zadávání veřejných zakázek 
 

 Postupovat důsledně podle aktuálních právních předpisů a aktuálně platné 
směrnice o veřejných zakázkách a směrnici aktualizovat podle platných právních 
norem. 

 Výběrové komise sestavovat tak, aby bylo riziko korupčního jednání 
minimalizováno (např. formou rotací zaměstnanců). 
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3.3 Oblast uzavírání a realizace smluv 
 

 Provádět řádnou kontrolu plnění závazků vyplývajících z uzavřených smluv a 
uplatňování práv, plynoucích ze smluvních vztahů k ochraně zájmů IPVZ. 

 Podle příslušných právních předpisů zveřejňovat smlouvy v registru smluv.  
 

3.4 Oblast hospodaření s majetkem státu 
 

 Zamezit přebírání nedokončených nebo nerealizovaných prací, služeb nebo 
dodávek především důsledným výkonem řídící finanční kontroly na všech 
úrovních řízení. 

 Při uzavírání nájemních smluv dbát na to, aby cena nájmu byla sjednána ve výši 
v místě a čase obvyklé. 

 

3.5 Oblast kontrolní 
 

 V rámci kontrolní činnosti vedoucích pracovníků přijímat potřebná opatření a dále 
kontrolovat jejich realizaci a účinnost. 

 

3.6 Oblast řídící činnosti 
 

 Na poradách vedení věnovat dostatečný prostor prevenci možného korupčního 
jednání. 

 Nekompromisně řešit všechny náznaky a zjištěné případy korupčního jednání. 

 V případě závažného pochybení nebo selhání zaměstnance seznámit na 
pracovních poradách ostatní zaměstnance s případem a s opatřeními, která byla 
přijata. 

 Za porušení povinností stanovených právním předpisem nebo interním aktem 
řízení uplatňovat vůči zaměstnancům příslušné sankce.  

 

3.7 Oblast přijímání nových zaměstnanců 
 

 Při obsazování pracovních míst s výrazným rizikem potenciálních korupčních 
nabídek zvážit možnost psychologického vyšetření uchazeče, vyhledávat 
uchazeče s vysokým standardem osobní etiky. 

 

3.8 Oblast vzdělávání zaměstnanců 
 

 Poskytovat novým zaměstnancům ze strany jejich nadřízených zásadní informace 
z hlediska boje proti korupci. 

 

3.9 Oblast pedagogické činnosti 
 

 Zkoušky vykonávat vždy před nezávislou zkušební komisí a za možné přítomnosti 
odborné zdravotnické veřejnosti podílející se na vzdělání. Doklady o zkouškách, 
duplikáty, potvrzení apod. vydávat vždy na základě kontroly zpracování, zásada 
tzv.  čtyř a více očí.              
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      3.10 Oblast právní úpravy 

 

 Při posuzování a zpracovávání nových interních norem a novelizací stávajících, 
analyzovat a vyhodnocovat možné zdroje protikorupčního jednání a usilovat o 
jejich eliminaci. Obdobně postupovat při přípravě a posuzování interních aktů 
řízení. 

 

 

4.  Etický kodex a vytváření protikorupčního klimatu 
 

      4.1 Etický kodex 
  

Cílem etického kodexu je poskytnout všem zaměstnancům IPVZ zásady ke správnému 

řešení konkrétních eticky exponovaných nebo komplikovaných situací, stanovit principy 

a pravidla etického jednání zaměstnanců jak navenek, tak i vůči sobě navzájem, zakotvit 

zásady profesionálních přístupů, posílit profesní identitu a odpovědnost zaměstnanců.   

 
      4.2 Propagace protikorupčního postoje vedoucími zaměstnanci 
 

Propagace protikorupčního postoje patří k základním povinnostem každého vedoucího 

zaměstnance. Protikorupčním postojem se vedle vlastní bezúhonnosti rozumí zejména 

dodržování právních norem a interních předpisů, zdůrazňování důležitosti dodržování 

etických zásad při výkonu práce, propagace jednání odmítající korupci a důraz na 

prošetřování podezření z výskytu korupce. Tento postup musí být součástí každodenní 

činnosti vedoucích zaměstnanců na všech úrovních řízení. 

 

      4.3 Zveřejňování informací o využívání veřejných prostředků  

 

Zveřejňování informací spočívá např. ve zveřejňování informací o veřejných zakázkách 

a o výběru dodavatelů, zveřejňování způsobu nakládání s majetkem, zejména 

nepotřebným, nakládání s poskytnutými dotacemi z fondů EU a zveřejňováním 

smluvních vztahů. 

 

 

5.  Postupy při podezření na korupci 
 

Cílem postupů při podezření na korupci je minimalizace ztrát a zabránění opakování obdobného 

korupčního jednání. Je nutný bezodkladný postup, řešení, analýza příčin a následná kontrola 

plnění přijatých opatření.    

  

5.1 Systém pro oznámení podezření na korupci 
 

Potvrdí-li se šetřením na místě podezření ze spáchání korupce nebo obdobného 

protiprávního jednání, rozhodne ředitel IPVZ po konzultaci s právním oddělením o 

konkrétních opatřeních a v případě podezření na spáchání trestného činu zajistí 

prostřednictvím právního oddělení oznámení o podezření na trestný čin příslušnému 

orgánu činnému v trestním řízení. 
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Nepotvrdí-li se podezření na trestný čin, rozhodne ředitel IPVZ o dalších opatřeních ve 

věci ve své pravomoci. 

 

5.2 Postupy při prošetřování podezření na korupci 
 

5.2.1.  Šetření informací a podnětů zevnitř organizace 

 

5.2.1.1 Ředitel IPVZ zahájí počáteční šetření zajištěním faktů. Zajištěním faktů může 

pověřit vedoucího pracovníka toho úseku organizace, ke kterému bylo podezření    

 směrováno. 

 

5.2.1.2 Účelem počátečního šetření je prověřit informace, z nichž podezření vznikla a 

objasnit, zda lze u zjištěné nebo sdělené nesrovnalosti v této fázi vyloučit 

pochybnosti o tom, zda k nesrovnalosti došlo úmyslně nebo z nedbalosti.  

 

5.2.1.3 Dospěje-li vedoucí zaměstnanec, odpovědný za provedení počátečního šetření, 

na základě shromážděných důkazů k závěru, že ke korupci nedošlo, uzavře 

případ a v písemné zprávě o výsledcích počátečního šetření uvede důvody 

k jeho uzavření. Tuto zprávu předá bez odkladu řediteli IPVZ. Po schválení 

ředitelem je kopie zprávy předána v jednom vyhotovení oddělení interního 

auditu.  

 

5.2.1.4 Pokud počáteční šetření potvrdí podezření, že mohlo dojít ke korupčnímu nebo 

jinému obdobnému protiprávnímu jednání, je vedoucí zaměstnanec, odpovědný 

za počáteční šetření, povinen zajistit, aby byla všechna původní dokumentace 

uložena na bezpečném místě pro další šetření. Cílem je zamezit ztrátám 

důkazů, které by mohly být použity v následujícím řízení. Vedoucí zaměstnanec, 

který zajistil počáteční šetření, o výsledku okamžitě písemně informuje ředitele 

IPVZ.  

 

5.2.1.5 Po projednání výsledků počátečních šetření a nastalé situace ředitel IPVZ 

rozhodne o případné optimalizaci schvalovacích či operačních postupů, aby 

odstranil jakoukoliv hrozbu budoucí korupce, jiného obdobného protiprávního 

jednání či ztráty. Současně přikáže pozastavení všech plateb, které je třeba 

v kontextu s podezřením na tato jednání dále prošetřit.  

 

5.2.1.6 Dospěje-li ředitel IPVZ na základě výsledků dalšího šetření a předložených 

důkazů k závěru, že ke korupci nebo obdobnému protiprávnímu jednání 

nedošlo, rozhodne o uzavření případu.  

 

5.2.1.7 Potvrdí-li se šetřením na místě podezření ze spáchání korupce nebo obdobného 

protiprávního jednání, rozhodne ředitel IPVZ po konzultaci s právním oddělením 

o konkrétních opatřeních, a v případě podezření na spáchání trestného činu 

zajistí prostřednictvím právního oddělení oznámení o podezření na trestný čin 

příslušnému orgánu činnému v trestním řízení.  

 

5.2.1.8 Nepotvrdí-li se podezření na trestný čin, rozhodne ředitel IPVZ o dalších 

opatřeních ve věci ve své pravomoci.  
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5.2.2 Šetření informací a podnětů zvenčí 
 

5.2.2.1 Při podezření na spáchání korupce nebo jiného obdobného protiprávního 

jednání zvenčí použije ředitel IPVZ a ostatní příslušní vedoucí zaměstnanci 

přiměřeně postupy, uvedené v části 1. Zvláštní pozornost přitom věnují 

zabezpečení všech dokladů o smluvních vztazích s příslušným vnějším 

partnerem a pozastavení všech transakcí s podezřením spojených. 

 

5.2.2.2 V případech podezření na propojení korupce zvenčí s korupcí zevnitř ředitel 

organizace zváží podle okolností spojení počátečního a dalšího šetření, kterým 

pověří bez zbytečného odkladu skupinu složenou ze zástupců příslušných 

organizačních útvarů.  

 

 

 

6.  Závěr 
 

Směrnice je trvale závazná pro všechny zaměstnance Institutu postgraduálního vzdělávání ve 

zdravotnictví. 

 

Za provedení opatření ze závěrů konkrétních zjištění a za plnění úkolů ze směrnice vyplývajících 

odpovídají vedoucí příslušných útvarů. 

 

Směrnice vstupuje v platnost dnem podpisu ředitele IPVZ a v účinnost dnem zveřejnění na 

zaměstnaneckých intranetových stránkách IPVZ.   

 

  

02. 09. 2019 

 

 


