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1 Úvod

Předmětem tohoto dokumentu je zachycení jednoho z výstupů projektu „Analýza, 
komparativní studie, tvorba strategie a školení zaměstnanců krajských úřadů“ 

(dále také jen „Projekt“), který realizovala společnost Grant Thornton Advisory, s.r.o.
(dále také jen „GTA“) pro Asociaci krajů České republiky. Projekt byl proveden na 

základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „Analýza, tvorba strategií, 
komparativní studie a školení zaměstnanců“ (dále také jen „Veřejná zakázka“), 

realizované v rámci projektu „Metodická podpora protikorupčních aktivit krajů“, 

reg. č. Z.1.04/4.1.00/62.00009, spolufinancovaného z Operačního programu Lidské 

zdroje a zaměstnanost, Prioritní osa 4 Veřejná správa a veřejné služby, Oblast podpory 

4.1 Posilování institucionální kapacity a efektivnosti veřejné správy.
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1.1. Cíle Projektu

V rámci Projektu realizuje GTA celkem 4 klíčové aktivity, jejichž účelem je provedení 

analýzy stávajícího stavu v oblasti boje proti korupci na úrovni vyšších územních 

samosprávných celků České republiky, tj. krajů České republiky a hlavního města Prahy 

(dále společně také jen „kraje České republiky“ nebo „kraje ČR“), identifikace vhodných 

opatření ke snížení rizika korupčního jednání, tvorba strategie jejich implementace, 

proškolení příslušných zaměstnanců krajských úřadů a prezentace výsledků Projektu 

veřejnosti.

1.1.1. Cíle Souhrnné analýzy současného stavu boje proti korupci v ČR

Souhrnná analýza současného stavu boje proti korupci ve všech krajích ČR je jedním ze 

dvou hlavních výstupů aktivity č. 1 Projektu „Analýza a komparativní studie“. Jedná se 

o fázi Projektu, jejímž cílem je provedení komplexní analýzy současné úrovně opatření 

a postupů aplikovaných kraji České republiky v rámci boje s korupcí.

1.1.2. Účel zpracování Souhrnné analýzy současného stavu boje proti korupci ve 
všech krajích ČR

Hlavním účelem Souhrnné analýzy současného stavu boje proti korupci v ČR:

 analýza konkrétních protikorupčních opatření zavedených v praxi v krajích;  

 existence protikorupčních dokumentů (strategií) na krajích a jejich 

implementace do praxe;

 existence protikorupčních směrnic a předpisů a jejich implementace do 

praxe;

 vyhlašování veřejných zakázek a implementace zákona č. 137/2006 Sb.;

 procesní stránka protikorupčního jednání v krajích;

 další činnosti a aktivity, které kraje vyvíjejí na poli boje proti korupci,

a analýza povědomí o boji proti korupci v krajích. 

Cílem Souhrnné analýzy současného stavu boje proti korupci ve všech krajích ČR a stejně 

tak cílem Komparativní studie je formulovat závěry a doporučení pro tento kraj, které 

budou navazovat na další aktivitu Projektu  - „Tvorba strategie proti korupci“, v jejímž 

rámci budou zjištění Analýzy transformována do návrhu konkrétních postupů a opatření 

za účelem zvýšení úrovně boje proti korupci ve všech krajích České republiky.
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1.2. Struktura dokumentu, obsah jednotlivých částí

Dokument Souhrnná analýza současného stavu boje proti korupci ve všech krajích České 

republiky je logicky strukturován do několika samostatných, na sebe navazujících, celků. 

V rámci úvodní části projektový tým GTA vyhodnotil dotazníky, které byly rozeslány 

vybraným skupinám respondentů v jednotlivých v krajích s cílem:

 získat informace o stavu boje proti korupci na jednotlivých krajích;

 zhodnotit povědomí respondentů o stavu boje proti korupci.  

Informace ze strany respondentů byly získávány pomocí 4 dotazníků, a to konkrétně:

Dotazník A1 – cílem tohoto dotazníku bylo zjistit povědomí o boji proti korupci 

a osobní zkušenost s korupcí v krajích ze strany:

 zaměstnanců krajů;

 krajských zastupitelů;

 zaměstnanců organizací zřízených kraji.

Dotazník A2 – cílem tohoto dotazníku bylo zjistit povědomí o boji proti korupci 

a osobní zkušenost s korupcí v krajích ze strany širší veřejnosti. Projektový tým se zaměřil 

na následující skupiny respondentů:

 zástupci samosprávy;

 vedoucí pracovníci veřejných institucí (mimo struktury krajů);

 zástupci podnikatelských subjektů.

Dotazník B – cílem tohoto dotazníku bylo identifikovat dle subjektivního názoru 

a zkušeností skupiny vždy deseti krajem vybraných respondentů z řad zaměstnanců

a zastupitelů příslušného kraje pravděpodobnost vzniku či výskytu korupčního jednání 

popsaného v přiloženém seznamu korupčních rizik a jejich scénářů na jejich krajském 

úřadu. Tento dotazník byl vyplňován v rámci aktivního dotazníkového šetření 

provedeného na jednotlivých krajích a jednotlivá rizika v něm uvedená byla s respondenty 

vyjasněna a diskutována.

Dotazník C – tento dotazník sloužil k prvotnímu sběru základních informací 

o opatřeních zavedených v jednotlivých krajích a jeho součástí byl i sběr konkrétních 

dokumentů z oblasti boje proti korupci a oblastí souvisejících (detailní popis 

v dokumentu „Komparativní studie“). Na základě tohoto dotazníku, jehož 

prostřednictvím projektový tým získal relevantní informace a podklady přímo od 

krajských úřadů, byla provedena hlavní část analýzy protikorupčních opatření v krajích.

Kromě výše uvedených dotazníků projektový tým také realizoval „Aktivní dotazníková 

šetření“, v rámci kterých byly na půldenních workshopech s vybranými respondenty 

z jednotlivých krajů z řad zastupitelů a zaměstnanců KÚ ověřovány závěry projektového 
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týmu vyplývající z dotazníků A1, A2 a C. Zároveň účastníci aktivního dotazníkového 

šetření zhodnotili vnímání jednotlivých korupčních rizik v rámci dotazníku B.
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2 Manažerské shrnutí

Pro realizaci analýzy boje proti korupci na jednotlivých krajích projektový tým GTA 

v prvním kroku oslovil krajské úřady se žádostí o vyplnění dotazníku zaměřeného na 

existenci protikorupčních opatření zavedených kraji. Součástí tohoto dotazníku byla 

i žádost o dodání veškerých relevantních podkladů, které byly následně analyzovány. 

V následujícím souhrnu analyzujeme jednotlivé oblasti vyplývající ze zadání projektu:

a) Existence protikorupčních dokumentů (strategií) na krajích a jejich 

implementace do praxe

 Ucelená protikorupční strategie je přijata, implementována a realizována 

v následujících krajích:

o v hlavním městě Praha;

o v Jihomoravském kraji;

o v Kraji Vysočina.

b) Existence protikorupčních směrnic a předpisů a jejich implementace do 

praxe

Projektový tým GTA na základě analýzy provedené ve všech krajích České republiky 

konstatuje, že jsou v rámci krajů ČR zavedeny ve valné většině následující směrnice, 

předpisy či dokumenty, které ve své podstatě obsahují prvky protikorupčních opatření:

 etické kodexy zaměstnanců;

 vzorové smlouvy;

 interní pravidla postupu při sjednávání a uzavírání smluv a jejich 

evidenci;

 metodiky/směrnice pro zadávání veřejných zakázek;

 interní směrnice pro hospodaření s majetkem kraje;

 organizační řády, které vymezují kompetence jednotlivých odborů 

a oddělení krajských úřadů.
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c) Vyhlašování veřejných zakázek a implementace zákona č. 137/2006 Sb.

 Metodika zadávání veřejných zakázek je v jednotlivých krajích ČR 

v drtivé míře zavedena. Jediným krajem, který ji nemá zavedenou a ani 

neplánuje její implementaci je Moravskoslezský kraj. 

 V rámci těchto metodik kraje ve většině případů přijaly vlastní postupy 

pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, což zvyšuje 

transparentnost a snižuje riziko korupčního jednání v této oblasti 

veřejného zadávání, která není pod přímou působností ZVZ. 

d) Procesní stránka protikorupčního jednání na krajích

Procesní stránka naplňování jednotlivých protikorupčních opatření realizovaných 

v rámci přijatých předpisů a směrnic krajů uvedených v odstavci b) této kapitoly je 

detailně popsána v rámci těchto dokumentů. Projektový tým GTA se zaměřil 

především na proces upravující protikorupční chování/jednání zaměstnanců krajů 

v případě, že mají podezření na korupční jednání. Ve většině krajů jsou tato procesní 

pravidla více méně totožná a jsou upravena etickým kodexem zaměstnanců kraje. 

Pouze ve čtyřech krajích (HMP, SČK, ZK a KVK) jsou tato pravidla upravena jiným 

specifickým způsobem, ovšem podstata těchto postupů je víceméně totožná. Tyto 

kraje se liší především mírou detailu, do kterého jsou procesy popsány.

Etické kodexy většiny krajů stanovují následující procesní pravidla týkající se

protikorupčního jednání:

 v případě pochybností o střetu zájmů má zaměstnanec povinnost 

projednat záležitost se svým nadřízeným;

 pokud je zaměstnanci v souvislosti s jeho zaměstnáním nabídnuta 

jakákoliv výhoda, odmítne ji a o nabídnuté výhodě informuje svého 

nadřízeného;

 zaměstnanci mají povinnost nahlásit zjištěné ztráty na majetku nebo 

nepřípustnou činnost svému nadřízenému;

 pokud je zaměstnanec požádán, aby jednal v rozporu s právními 

předpisy nebo se dopustil zneužití pravomoci, je povinen odmítnout 

a oznámit tuto skutečnost nadřízenému.
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e) Další činnosti a aktivity, které kraje vyvíjejí na poli boje proti korupci

 Specializovaný orgán pro boj proti korupci mají zřízeny 2 kraje a to:

o hlavní město Praha;

o Jihomoravský kraj.

 Ve většině krajů jsou podněty týkající se korupčního jednání přijímány v rámci 

standardního postupu při vyřizování stížností a petic v rámci odborů kontroly 

a vnitřního auditu. Pouze čtyři kraje mají nad rámec této praxe zavedený 

specifický systém/nástroj pro přijímání podnětů v dané oblasti. Jedná se buď 

o protikorupční linku, webový protikorupční portál či schránku důvěry. Těmito 

kraji jsou: 

o hlavní město Praha;

o Jihomoravský kraj;

o Kraj Vysočina;

o Liberecký kraj.

 V oblasti vzdělávání a školení v protikorupční problematice je obecný přístup 

většinou takový, že jsou realizována nahodilá školení pořádaná většinou ve 

spolupráci s některou nevládní neziskovou organizací, případně je protikorupční 

problematika součástí vstupních školení nových zaměstnanců. Pravidelná, 

systematická školení jsou zavedena v HMP a KV. Dále jsou zavedena pravidelná 

školení pouze pro vybrané zaměstnance v PZK a KHK. V PBK připravují 

systém pravidelného vzdělávání v této problematice.
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3 Analýza současného stavu boje proti 
korupci ve všech krajích ČR

3.1. Analýza současného stavu, vyhodnocení informací a podkladů 
poskytnutých krajem

Za účelem získání relevantních informací a dokumentů zpracovala GTA podrobný 

dotazník obsahující sadu otázek zaměřených na zmapování protikorupčních opatření 

zavedených v současné době v jednotlivých krajích. Součástí dotazníku byla rovněž 

žádost o zaslání veškerých relevantních dokumentů z analyzované oblasti v případě, že je 

má příslušný kraj vypracovány a zavedeny. Tento dotazník byl zaslán separátně každému 

z krajů České republiky (včetně hlavního města Prahy).

Dotazník obsahoval celkem 11 otázek k aplikaci konkrétních protikorupčních opatření. 

Tyto dotazy lze dle oblasti, pro kterou byla konkrétní opatření zjišťována, rozdělit do 4 

skupin:

Oblast 1 – Strategie kraje v boji proti korupci

V této oblasti bylo předmětem dotazu zjištění, zda má příslušný kraj stanovenu jednotnou 

strategii či koncepci vymezující cíle, jichž má být dosaženo, a opatření, která k naplnění 

definovaných cílů povedou. Strategie je vnímána jako základní dokument, který 

identifikuje rizika možného korupčního jednání v oblastech působnosti kraje a formuluje 

postupy a konkrétní opatření, která povedou k jejich snížení či eliminaci.

Dotaz:

 Zpracoval Váš kraj (krajský úřad) již protikorupční strategii, popř. jiný dokument, 

který se zabývá oblastí protikorupčních opatření? Pokud ano, prosíme o zaslání. Pokud 

ne, začali jste takovou metodiku zpracovávat a v jaké jste případně fázi rozpracování 

takového dokumentu?
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Oblast 2 – Opatření v oblasti kontroly vynakládání finančních prostředků 

a nakládání s majetkem kraje

Vysoká míra potenciálního korupčního jednání je přítomna zejména v případech, kdy je 

rozhodováno o vynakládání finančních prostředků kraje a o jiné dispozici s majetkem 

kraje. Rizikem je bezesporu samotná situace, kdy dochází k výdeji finančních prostředků 

kraje v souvislosti s pořizováním zboží, služeb či stavebních prací, tj. zadáváním 

veřejných zakázek. Současně lze jistou míru rizika spatřit v samotné proceduře zadání 

veřejné zakázky jakožto formalizovaného procesu kontraktace, upraveného zákonem č. 

137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“). Je 

proto vhodné, aby i nad rámec zákonné úpravy byl proces vynakládání finančních 

prostředků v souvislosti se zadávanými veřejnými zakázkami upraven interními pravidly, 

která na zákonnou úpravu navážou, rozvedou ji a přizpůsobí specifickému prostředí 

krajského úřadu.

Rovněž v případě jiné dispozice s majetkem kraje (např. prodej nemovitého majetku, 

nakládání s pohledávkami) jsou základní povinnosti kraje stanoveny obecně závaznými 

právními předpisy. Tato úprava však nemusí být pro účely snížení rizika korupčního 

jednání dostatečně konkrétní. Je proto vhodné, aby měly kraje zakotveny interní procesy 

a závazná pravidla rovněž v této oblasti.

Dotazy:

 Zpracoval Váš kraj (krajský úřad) již metodiku zadávání veřejných zakázek? Pokud 

ano, prosíme o zaslání. Pokud ne, začali jste takovou metodiku zpracovávat a v jaké jste 

případně fázi rozpracování takového dokumentu?

 Používáte v rámci smluvních vztahů Vašeho kraje vzorové smlouvy? Pokud ano, prosím 

uveďte které a případně zašlete uvedené vzory. 

 Máte zavedena interní pravidla pro sjednávání smluv? Pokud ano, prosíme o jejich 

zaslání.

 Máte zavedena interní pravidla/směrnice pro zadávání veřejných zakázek? Pokud ano, 

prosíme o jejich zaslání.

 Máte zavedena interní pravidla pro nakládání s majetkem kraje? Pokud ano, prosíme o 

jejich zaslání.

Oblast 3 – Opatření ve vztahu k jednotlivcům – úředníkům a voleným orgánům 

kraje

Lze konstatovat, že korupční jednání je v drtivé většině případů individuálním selháním 

jednotlivce, případně skupiny jednotlivců. Takové jednání, pokud přesáhne stanovenou 

míru společenské škodlivosti, postihuje právní úprava zakotvená v zákoně č. 40/2009 Sb., 

trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, prostřednictvím konkrétně definovaných 

skutkových podstat trestných činů. Trestněprávní úprava má však převážně represivní 

funkci, prevence protikorupčního jednání je až jejím druhotným jevem.
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Na poli prevence proto projektový tým GTA považuje za základní opatření vzdělávání 

jednotlivců a rovněž stanovení jasných pravidel chování úředníků a volených zástupců 

kraje. Ke snížení rizika selhání jednotlivce přispívá dle našeho názoru rovněž jasné 

vymezení kompetencí a odpovědnosti za plnění svěřených úkolů. V této oblasti jsme se 

proto zaměřili na zjištění, zda jednotlivé kraje věnují pozornost výše uvedeným 

preventivním opatřením a v jaké míře je realizují v praxi.

Dotazy:

 Máte upraven organizační řád/kompetenční řád (jiný organizační či kompetenční 

předpis), který:

o vymezuje věcnou působnost jednotlivých organizačních útvarů kraje, resp.,

který vymezuje kompetence jednotlivých organizačních útvarů kraje?

o upravuje schvalovací procesy?

 Přijal Váš kraj etický kodex zaměstnance či etický kodex zastupitele? Pokud ano, tak 

uveďte který a prosíme o zaslání jeho textu.

 Realizujete povinná školení pro zaměstnance v oblasti protikorupčních strategií? Pokud 

ano, uveďte která a jejich četnost.

Oblast 4 – Příjem a vyřizování relevantních podnětů

Je nezbytné, aby v případě výskytu vážného podezření či dokonce přímé zkušenosti 

s korupčním jednáním měli jednotlivci možnost na takovou situaci zareagovat. 

K efektivitě boje s korupcí přitom nepochybně napomáhá, pokud je k přijímání podnětů 

či oznámení zřízen specializovaný orgán, případně jsou pracovníci speciálně vyškoleni.

Dotazy:

 Máte zřízen specializovaný orgán pro boj proti korupci? Pokud ano, prosíme o kontaktní 

údaje kompetentní osoby.

 Máte vytvořený systém přijímání podnětů (protikorupční linka apod.)? Pokud ano, 

prosíme o stručný popis systému.

Kompletní vzor dotazníku včetně průvodního dopisu je uveden jako příloha č. 1 

dokumentu „Komparativní studie“.

Návratnost dotazníku činila 100 %, tj. všechny kraje vrátily zpracovateli Analýzy vyplněný 

dotazník.
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Další relevantní dokumenty a podklady 

Pro účely srovnání úrovně protikorupčních opatření v krajích s úrovní protikorupčních 

opatření v České republice byly na základě internetové rešerše vyhledány další relevantní 

dokumenty. Snahou přitom bylo, aby se jednalo o dokumenty a opatření s celostátní 

působností a širokým rozsahem úpravy společenských vztahů.

Na nejvyšší úrovni vymezuje základní cíle a úkoly dokument schválený vládou České 

republiky s názvem Strategie vlády v boji proti korupci na období let 2011 a 2012

(dále jen „Strategie vlády“). 

Strategie vlády byla zpracována Ministerstvem vnitra České republiky a schválena 

usnesením vlády ze dne 5. ledna 2011 č. 1. Aktuálně je Strategie vlády ve znění usnesení 

vlády ze dne 19. ledna 2011 č. 65, 18. května 2011 č. 370, 16. listopadu 2011 č. 837 a 16. 

května 2012 č. 346.

V návaznosti na cíle a úkoly stanovené Strategií vlády lze na internetových stránkách 

vlády České republiky nalézt aktuální přehled o plnění těchto úkolů1.

Na úrovni ústředních orgánů státní správy (ministerstev) byly rovněž přijaty strategické 

dokumenty pro boj s korupcí. Konkrétně se jedná o Protikorupční strategii Ministerstva 

zdravotnictví České republiky pro přímo řízené organizace. Tento dokument je však 

závazný pouze pro organizace přímo řízené Ministerstvem zdravotnictví.

V oblasti zaměstnanců veřejné správy byl původně stěžejním dokumentem Kodex etiky 

zaměstnanců ve veřejné správě, který byl přijat usnesením vlády České republiky ze 

dne 21. 3. 2001 č. 270. V bodu III. uvedeného usnesení vlády bylo hejtmanům 

a primátorovi hl. m. Prahy doporučeno, aby zaměstnance úřadu s Kodexem etiky 

zaměstnanců ve veřejné správě seznámili, postupovali dle něj a v případě potřeby vydali 

vlastní etický kodex.

Dne 9. 5. 2012 byl usnesením vlády České republiky č. 331schválen Etický kodex 

úředníků a zaměstnanců veřejné správy. Současně byl tímtéž usnesením zrušen 

původní Kodex etiky zaměstnanců ve veřejné správě. V bodu IV. usnesení vlády č. 

331/2012 vláda doporučila hejtmanům, primátorům a starostům využít schválený kodex 

pro vytvoření vlastního etického kodexu a tento vydat vnitřním předpisem.

Za další relevantní dokument lze označit Protikorupční manuál pro občany

zpracovaný Ministerstvem vnitra, který je zaměřen směrem k veřejnosti (občanům) 

a návodným způsobem popisuje, jak se zachovat v případě setkání s korupčním jednáním. 

                                                     
1 Dostupné na adrese http://www.vlada.cz/assets/ppov/boj-s-korupci/aktuality/Tabulka-plneni--
-2012-06-01.pdf
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3.2. Zjištěné informace v rámci souhrnné analýzy ve všech krajích ČR

Výsledky analýzy stávajícího stavu vychází z odpovědí, které GTA obdržela v rámci 

provedeného dotazníkového šetření, a z revize dokumentů, které byly ze strany 

jednotlivých krajů v návaznosti na dotazníkové šetření zaslány, případně které byly 

získány samostatnou činností GTA (internetová rešerše volně dostupných dokumentů).

3.2.1. Oblast 1 – Strategie krajů v boji proti korupci

3.2.1.1. Hlavní město Praha

V oblasti stanovení základní strategie pro boj s korupcí byla v r. 2010 schválena 

Protikorupční strategie hl. m. Prahy, návazně byla v r. 2011 schválena Protikorupční 

strategie hl. m. Prahy 2011 – 2014. 

Protikorupční strategie pro období let 2011 – 2014 úvodem informuje o stavu plnění 

úkolů přijatých v r. 2010. Návazně strategie stanoví úkoly pro období let 2011 – 2014 

v oblastech dotčených rizikem korupčního jednání, a to včetně harmonogramu jejich 

plnění.

3.2.1.2. Středočeský kraj

V odpovědi SČK uvádí, že protikorupční strategie byla zpracována v rámci projektu 

realizovaného ze 42. výzvy OP LZZ. V orgánech kraje však nebyla dosud projednána, 

tedy není zavedena do praxe. 

3.2.1.3. Jihočeský kraj

Protikorupční strategii, popř. jiný dokument, který se zabývá oblastí protikorupčních 

opatření, dosud JČK stanoven nemá.

3.2.1.4. Plzeňský kraj

Protikorupční strategii PZK zpracovánu nemá. PZK dále uvádí, že základní 

protikorupční jednání, které je definováno v rámci povinností úředníků dle zákona 

č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, ve znění pozdějších 

předpisů, je zapracováno v Organizačním řádu a Pracovním řádu.

Specifický dokument určující koncepci, cíle a opatření v oblasti boje s korupcí tedy PZK 

zpracován nemá a ani jeho přípravu neplánuje.
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3.2.1.5. Karlovarský kraj

KVK nemá zavedenu protikorupční strategii, popř. jiný dokument, který se zabývá oblastí 

protikorupčních opatření a ani takový dokument v současnosti nehodlá zpracovávat.

3.2.1.6. Ústecký kraj

Krajský úřad ÚK protikorupční strategii ani jiný obdobný dokument nezpracoval. ÚK 

uvádí, že nastavené řídící a kontrolní systémy činnosti úřadu či pracovní nebo organizační 

řád by již samy o sobě měly korupčnímu jednání zabránit, a ani sebelépe zpracovaná 

„metodika“ není schopna zabránit případnému osobnímu selhání konkrétního 

zaměstnance. U ostatních orgánů ÚK (rada, zastupitelstvo), které jsou oprávněny 

k rozhodování ve smluvním jednání, se vždy jedná o většinové rozhodnutí kolektivního 

orgánu. 

3.2.1.7. Liberecký kraj

K dotazu na existenci protikorupční strategie LK uvedl, že Krajský úřad nemá 

protikorupční strategii zpracovanou a ani ji zpracovávat nezačal.

3.2.1.8. Královéhradecký kraj

KHK uvádí, že protikorupční strategii, popř. jiný dokument, který se zabývá oblastí 

protikorupčních opatření, doposud zavedenu nemá. Současně KHK konstatuje, že 

některá opatření jsou součástí jiných vnitřních norem, a to např. ve vztahu k veřejným 

zakázkám, podepisování, zajišťování funkce příkazce operace atd. Dále KHK odkazuje 

na ust. § 16 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků 

a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, jež je dále rozpracováno 

v navazujících interních předpisech.

Jasně formulovanou strategii boje s korupcí tedy KHK nemá.

V současné době KHK ani ucelený dokument, který by se dal považovat za strategii boje 

s korupcí, nepřipravuje, nicméně vychází z řady vnitřních předpisů, v rámci kterých jsou 

zavedena některá opatření snižující riziko korupce.

3.2.1.9. Pardubický kraj

Protikorupční strategii či obdobný dokument PBK zpracován nemá. Schválen byl pouze 

interní dokument „Návrh aplikace doporučení EY v rámci KrÚ Pk“ ze dne 25. 1. 2012. 

Tento dokument vznikl na základě výstupů z projektu „Posouzení vybraných procesů 

KrÚ Pk z pohledu ošetření korupčních rizik” realizované společností Ernst & Young 

Czech Republic (dále jen „EY“) v roce 2011, který se zabýval především oblastí zadávání 

veřejných zakázek a oblastí správních úkonů v přenesené působnosti.
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V uvedeném interním sdělení jsou navržena konkrétní opatření, spočívající převážně 

v úpravě stávajících dokumentů, a rovněž několik organizačních opatření na poli boje 

s korupcí. Za komplexní strategii boje s korupcí však uvedený dokument považovat 

nelze.

3.2.1.10. Kraj Vysočina

V oblasti stanovení základní strategie pro boj s korupcí přijal KV Protikorupční strategii 

Kraje Vysočina (dále jen „Strategie KV“) s cílem vytvořit podmínky pro účinnou prevenci 

korupčního jednání, snazší odhalení korupce, zvyšování důvěry ve veřejnou správu, 

zvyšování prestiže kraje a rozvoj pozitivních celospolečenských vztahů. Na základě 

analýzy Strategie KV jsme identifikovali tato klíčová opatření pro boj s korupcí:

 Působnost Strategie KV se vztahuje na činnost kraje, orgány kraje, příspěvkové 

organizace zřízené krajem a přiměřeně rovněž na právnické osoby s majetkovou 

účastí kraje či právnické osoby krajem založené.

 Strategie KV definuje základní, obecné hodnoty, které KV uznává a k jejichž 

naplnění směřuje. Jedná se o hodnoty podstatně širšího charakteru než pouze boj 

korupcí.

 Strategie KV dále vymezuje základní nástroje pro eliminaci rizika korupce. 

Některé z popsaných nástrojů jsou do praxe v KV zavedeny jiné nikoliv. Jedná se 

o obecný výčet použitelných nástrojů bez přímé vazby na jejich zavádění do 

praxe či sledování konkrétních indikátorů jejich naplnění. Popsána jsou 

následující opatření:

o strategické řízení, plánování;

o systém řízení kvality;

o systém řízení rizik;

o pravidelné hodnocení činnosti jednotlivých organizací a útvarů;

o projektové a procesní řízení, standardizace a transparentnost procesů;

o nastavení a dodržování principů bezpečného rozhodování;

o kontrola;

o protikorupční role interního auditu;

o informovanost (komunikace s veřejností a médii, informovanost 

představitelů a zaměstnanců kraje, prostředky k přenosu informací o 

podezření na korupční jednání);

o protikorupční opatření v oblasti řízení a rozvoje lidských zdrojů;

o střet zájmů a jeho řešení;

o zaznamenávání činnosti (auditní stopa), evidence, sběru a uchovávání dat

o spisová služba;

o benchmarking, analýza dat, metoda tzv. nejlepší praxe.
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 Návazně na obecná opatření, která lze aplikovat ve všech oblastech, identifikuje 

Strategie KV oblasti se zvýšenou mírou korupčního rizika. Pro tyto oblasti jsou, 

nad rámec obecně aplikovatelných opatření, definovány další specifické nástroje 

ke snížení korupčního potenciálu. Jde o tyto oblasti:

o hospodaření s majetkem kraje a majetkovými právy, nemajetkovými právy, 

finančními prostředky kraje;

o uzavírání a další správa závazkových právních vztahů;

o veřejné zakázky;

o vrchnostenské rozhodování.

Závěrem Strategie KV uvádí, že je vhodné, aby byla alespoň jedenkrát ročně radě kraje 

předkládána zpráva o implementaci protikorupční strategie a vyhodnocení účinnosti 

protikorupčních opatření. Tento požadavek má nicméně pouze doporučující charakter.

3.2.1.11.   Jihomoravský kraj

V oblasti stanovení základní strategie přijal JMK „Protikorupční strategii Jihomoravského 

kraje“ s cílem nastavit účinný a efektivní systém prevence korupce, zmapovat korupční 

rizika a stanovit strategii prevence korupce a boje s korupcí v rámci kraje (dále jen 

„Strategie JMK“). Za stěžejní považujeme z posuzovaného hlediska následující 

skutečnosti:

 Strategie JMK navazuje na Strategii vlády a opatření ve veřejné správě, a to 

zejména ve dvou pro JMK klíčových oblastech veřejných zakázek (včetně oblasti 

nakládání s majetkem kraje a pravidel uzavírání smluvních vztahů).

 Působnost Strategie JMK dopadá na veškeré orgány kraje, příspěvkové 

organizace zřízené krajem a přiměřeně rovněž na právnické osoby s majetkovou 

účastí kraje či právnické osoby krajem založené.

 Strategie JMK formuluje tři konkrétní opatření pro boj s korupcí – ustanovení 

Stálé pracovní skupiny pro oblast prevence korupce, zpracování mapy 

korupčních rizik a zřízení Protikorupční linky Jihomoravského kraje.

 Nad rámec stávajících opatření vymezuje Strategie JMK strategickou vizi 

a dlouhodobý strategický cíl v oblasti prevence korupce. Dosažení dlouhodobého 

strategického cíle je stanoveno ve dvou etapách: do konce r. 2012 má být v rámci 

první etapy vybudována základna systémových kroků k eliminaci korupčních 

rizik. Ve druhé fázi má být do konce r. 2014 implementována „best practice“ a 

má být dosaženo vedoucí pozice v rámci České republiky.

 K naplnění dlouhodobého strategického cíle jsou stanoveny dílčí cíle pro první 

fázi do konce r. 2012. V jednotlivých oblastech boje s korupcí jsou pro konkrétní 

cíle stanoveny indikátory jejich splnění.

Strategie JMK obsahuje podrobnou mapu korupčních rizik. Jsou popsána konkrétní rizika 

v jednotlivých oblastech, kde je hrozba výskytu korupčního jednání nejvyšší. Rizika jsou 
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dále zanesena do matice definující závažnost rizika na základě pravděpodobnosti výskytu 

a závažnosti dopadu.

3.2.1.12.   Olomoucký kraj

K dotazu na existenci protikorupční strategie OLK sdělil, že takový dokument zpracován 

nemá, ani OLK jeho zpracování nepřipravuje.

3.2.1.13.   Zlínský kraj

V oblasti protikorupční strategie odkazuje ZK na opatření stanovená ve vnitřní směrnici 

pro přijímání a vyřizování petic, stížností a jiných podnětů, jejíž příslušnou pasáž ZK 

v rámci odpovědi poskytnul.

Postup při vyřizování upozornění na podezření z korupčního jednání, stanovený v článku 

15 odkazované směrnice, však dle našeho názoru nelze považovat za komplexně 

vymezenou strategii kraje v oblasti protikorupčních opatření.

3.2.1.14.   Moravskoslezský kraj

Protikorupční strategie, popřípadě jiný obdobný dokument, v současné době v rámci 

MSK zpracován není.

MSK dále uvádí, že v současné době připravuje projekt v rámci výzvy č. 89 Operačního 

programu Lidské zdroje a zaměstnanost, který bude zaměřen na rozvoj etických

standardů na Krajském úřadě Moravskoslezského kraje; projekt by měl být přihlášen do 

OP LZZ do 31. 7. 2012. Projekt je však zaměřen pouze na oblast etických standardů 

a vzdělávání v této oblasti, komplexní protikorupční strategie jeho výstupem nebude.
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3.2.2. Oblast 2 – Opatření v oblasti kontroly vynakládání finančních prostředků 
a nakládání s majetkem kraje

3.2.2.1. Hlavní město Praha

HMP poskytlo podrobnou odpověď, z níž je zřejmé, že ve sledované oblasti HMP 

aplikovalo tato opatření:

 Jsou přijata Pravidla pro zadávání veřejných zakázek, která byla rovněž 

aktualizována dle stávajícího znění zákona o veřejných zakázkách. Pravidla 

upravují rovněž zadávání veřejných zakázek malého rozsahu.

 Jednotlivé odbory HMP používají řadu vzorových smluvních dokumentů dle 

oblasti své působnosti.

 Pro sjednávání smluv se použijí Pravidla pro zadávání veřejných zakázek.

 V oblasti nakládání s majetkem jsou přijata Pravidla pro převod nemovitostí ve 

vlastnictví hl. m. Prahy.

V oblasti uveřejňování má HMP zřízen profil zadavatele, nadto jsou informace nad rámec 

zákona uveřejňovány na úřední desce (část webového portálu HMP).

3.2.2.2. Středočeský kraj

SČK v této oblasti přijal následující opatření: 

 Zadávání veřejných zakázek probíhá dle přijaté směrnice, a to zvlášť pro krajský 

úřad a pro organizace kraje.

 Vzorové smlouvy jsou využívány u dotačních titulů.

 Jsou přijata interní pravidla sjednávání smluv.

 Vnitřním předpisem jsou upravena i pravidla pro nakládání s majetkem kraje.

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek upravuje rovněž zadávání VZMR. Informace 

o VZMR jsou taktéž uveřejňovány na profilu zadavatele.

3.2.2.3. Jihočeský kraj

V oblasti veřejných zakázek, uzavírání smluvních vztahů a hospodaření s majetkem má 

JČK níže uvedená opatření:

 Je přijata směrnice pro zadávání veřejných zakázek, která se vztahuje rovněž na 

krajem zřízené příspěvkové organizace a založené společnosti. 

 Vzorové smlouvy jsou schvalovány pro jednotlivé grantové programy kraje. Dále 

existují doporučené vzory smluv. Jejich používání však není stanoveno žádným 

vnitřním předpisem.
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 Interní pravidla sjednávání smluv nejsou stanovena.

 Je přijat postup pro nakládání s majetkem kraje.

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek stanoví rovněž postupy pro zadávání VZMR, 

a to v závislosti na jejich předpokládané hodnotě. JČK má rovněž zřízen profil 

zadavatele.

3.2.2.4. Plzeňský kraj

PZK uvedl, že má ve sledované oblasti zavedena následující opatření:

 Krajský úřad a krajem zřizované a zakládané organizace jsou vázány směrnicí, 

která upravuje zadávání veřejných zakázek.

 Vzorové smlouvy jsou PZK používány při poskytování dotací.

 Interní pravidla sjednávání smluv PZK stanoveny nemá, částečně lze vyjít ze 

směrnice pro zadávání veřejných zakázek.

 Jsou přijata interní pravidla pro nakládání s majetkem kraje.

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek rovněž stanoví postup pro zadávání VZMR, a 

to v závislosti na její kategorii dle finanční hodnoty. VZMR uveřejňuje PZK rovněž na 

svém profilu zadavatele.

3.2.2.5. Karlovarský kraj

V oblasti zadávání veřejných zakázek, sjednávání smluv a nakládání s majetkem kraje bylo 

z poskytnutých odpovědí KVK zjištěno:

 Metodika zadávání veřejných zakázek je v KVK zavedena. Metodika ve 

stručnosti upravuje rovněž zadávání veřejných zakázek malého rozsahu.

 KVK používá vzorové smlouvy o poskytnutí příspěvku, které jsou upraveny dle 

pravidel jednotlivých programů.

 KVK má stanovena interní pravidla postupu při sjednávání a uzavírání smluv 

a jejich evidenci.

 Je stanovena interní směrnice pro hospodaření s majetkem kraje, který spravuje 

krajský úřad KVK.

KVK má zaveden profil zadavatele, na kterém uveřejňuje rovněž veřejné zakázky malého 

rozsahu.
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3.2.2.6. Ústecký kraj

Ve druhé oblasti realizoval ÚK následující opatření:

 Jsou přijata Pravidla pro zadávání veřejných zakázek Ústeckým krajem a jím 

zřizovanými příspěvkovými organizacemi a dále metodika a vzory pro zadávání 

veřejných zakázek malého rozsahu příspěvkovými organizacemi ÚK. 

 Vnitřním předpisem byly vydány doporučené vzory smluv s tím, že vzory je 

nutné považovat za výchozí pracovní pomůcku při smluvním vyjednávání, 

nikoliv za samotný návrh smlouvy. V rámci směrnice jde o tyto vzory smluv: 

kupní smlouva obecná, kupní smlouva na převod nemovitostí, darovací smlouva 

obecná, darovací smlouva na převod nemovitostí, smlouva o dílo, nájemní 

smlouva obecná, smlouva o nájmu nebytových prostor, mandátní smlouva a 

smlouva o poskytnutí investiční/ neinvestiční dotace.

 Samostatná pravidla pro uzavírání smluv nebyla (jako zcela nadbytečná) vydána 

a to vzhledem k tomu, že tato pravidla jsou ošetřena v rámci Směrnice, kterou se 

vydávají standardní vzory smluv, a Směrnice o hospodaření účetnictví a 

předběžné finanční kontrole. K uzavírání smluv jsou v souladu se zákonem o 

krajích oprávněny volené orgány kraje (rada či zastupitelstvo). Rada kraje 

zmocnila k uzavírání smluv za dodržení stanovených podmínek některé vedoucí 

zaměstnance krajského úřadu či hejtmana/hejtmanku u zakázek malého rozsahu. 

U smluv, o jejichž uzavření rozhodují volené orgány kraje, jsou podmínky pro 

předkládání materiálů ke schválení těmito orgány stanoveny vnitřním předpisem, 

který je ale řešen v obecné rovině (návaznost na zákon o finanční kontrole).

 Hospodaření s dlouhodobým hmotným a nehmotným majetkem a drobným 

dlouhodobým hmotným a nehmotným majetkem upraveno Směrnicí 

o hospodaření, účetnictví a předběžné finanční kontrole. Další úpravy jsou 

provedeny ve zřizovacích listinách příspěvkových organizací – stanoví jak 

podmínky nabývání majetku příspěvkovými organizacemi, tak vymezuje práva ke 

svěřenému majetku.

 ÚK má zřízen profil zadavatele, na kterém uveřejňuje i veřejné zakázky malého 

rozsahu.

3.2.2.7. Liberecký kraj

V dotčené oblasti LK přijal a aplikuje tato opatření:

 LK má stanovenu směrnici k zadávání veřejných zakázek, která je pravidelně 

aktualizována.

 LK používá v rámci smluvních vztahů řadu vzorových dokumentů, jedná se

o smlouvy kupní, darovací, o dílo, mandátní, o vypracování projektové žádosti, 

o provedení auditu projektu, o výpůjčce movité věci a další.

 Současně jsou stanovena interní pravidla pro sjednávání smluv.
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 Pravidla pro nakládání s majetkem jsou upravena jak pro movitý, tak pro 

nemovitý majetek.

 Směrnice pro zadávání veřejných zakázek LK upravuje rovněž pravidla postupu 

v případě zadávání VZMR. V případě VZMR nad 200 tis. Kč jsou informace 

uveřejněny též na profilu zadavatele, který má LK v souladu se zákonem zřízen.

3.2.2.8. Královéhradecký kraj

Na základě dotazníkového šetření bylo zjištěno, že:

 KHK má zavedenu metodiku zadávání veřejných zakázek, která upravuje 

i zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Pro VZMR jsou stanoveny další 

kategorie jejich členění dle hodnoty a postupy zadávání.

 Smluvní vzory jsou používány zejména v oblasti dotací, kde jsou upraveny dle 

potřeby jednotlivých dotačních titulů.

 Pravidla tvorby smluv jsou v obecné rovině stanovena příkazem ředitelky KÚ. 

Tato pravidla jsou dále modifikována dalšími interními předpisy (zadávání 

veřejných zakázek, nakládání s majetkem apod.).

 Jsou stanoveny zásady upravující hospodaření s majetkem KHK a zásady 

upravující nakládání s nemovitým majetkem ve vlastnictví KHK.

 KHK má zřízen profil zadavatele, na kterém uveřejňuje (nad rámec zákona) 

rovněž veřejné zakázky malého rozsahu.

3.2.2.9. Pardubický kraj

K opatřením přijatým ve sledované oblasti PBK uvedl:

 Je přijata směrnice pro zadávání veřejných zakázek.

 PBK částečně využívá vzorové smluvní dokumenty, zejména v oblasti 

obchodních a dotačních smluv.

 Interní pravidla sjednávání smluv jsou stanovena pouze částečně. Jsou přijaty 

Všeobecné obchodní podmínky pro dodávky stavebních prací a Zásady pro 

poskytování grantů z rozpočtu Pardubického kraje.

 Je přijata Směrnice upravující hospodaření s majetkem PBK. V současnosti je 

připravována její novelizace.

 Směrnice pro zadávání veřejných zakázek PBK upravuje rovněž VZMR, pro něž 

stanoví kategorie a procesní postup zadání. V souladu se zákonem má PBK 

zřízen profil zadavatele.
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3.2.2.10. Kraj Vysočina

K opatřením přijatým v oblasti kontroly nakládání s veřejnými financemi, sjednávání

smluv a hospodaření s majetkem, KV uvedl:

 Je stanoven interní předpis pro zadávání veřejných zakázek, který je průběžně 

aktualizován v závislosti na změně příslušných právních předpisů.

 K realizaci nákupů KV vzorové smlouvy nepoužívá. K jiným záležitostem, jako 

jsou např. dotační tituly, jsou vzorové smlouvy používány.

 Interní pravidla sjednávání smluv stanovena nejsou. Každý závazkový vztah by 

měl projít individuální právní kontrolou.

 Jsou stanovena pravidla pro převod nemovitého majetku ve vlastnictví KV a dále 

Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina o vymezení majetkových práv a povinností 

Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace zřizované 

Krajem Vysočina a Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina o vymezení 

majetkových práv a povinností příspěvkových organizací zřizovaných Krajem 

Vysočina.

 Na profilu zadavatele uveřejňuje KV rovněž veřejné zakázky malého rozsahu. 

Pro zadávání VZMR má KV rovněž stanovena pravidla (kategorie, postupy) 

v interním předpisu pro zadávání veřejných zakázek.

3.2.2.11.   Jihomoravský kraj

Analýzou bylo zjištěno, že v oblasti veřejných zakázek, uzavírání smluvních vztahů 

a hospodaření s majetkem má JMK níže uvedená opatření:

 Metodika zadávání veřejných zakázek je JMK zpracována a aktualizována 

v Protikorupční strategii Jihomoravského kraje. 

 JMK využívá vzorová znění smluvních dokumentů pro následující oblasti: 

příprava a realizace staveb, poskytování dotací z rozpočtu JMK a poskytování 

práv k nehmotnému majetku.

 Je přijat interní předpis pro zadávání veřejných zakázek, který se vztahuje rovněž 

na krajem zřízené příspěvkové organizace a založené společnosti. Metodika 

upravuje rovněž zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, které jsou z režimu 

zákona jinak vyloučeny.

 JMK používá vzorové smlouvy při poskytování dotací z rozpočtu JMK. Vzorová 

smlouva tvoří přílohu Obecných dotačních pravidel pro poskytování dotací 

z rozpočtu JMK.

 JMK nemá zavedena interní pravidla pro sjednávání smluv jako samostatný 

dokument, nicméně sjednávání smluv v rámci JMK a jejich evidence je podrobně 

ošetřena v rámci následujících interních předpisů:

o Postup při pořízení, evidenci a vyřazení majetku a zásob JMK.
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o Řídící kontrola (upravuje mj. i evidenci smluv a závazků JMK včetně jejího 

vedení; podrobnější postup pro evidenci závazků a pohledávek v modulu 

SML je stanoven v Metodickém postupu pro evidenci smluv 

Jihomoravského kraje v modulu SML – Evidence smluv).

o Zadávání veřejných zakázek.

o Veřejné zakázky odborů a na provoz.

o Podpisový řád.

o Dotační pravidla.

o Dotační pravidla – lesy.

o Poskytování práv k vyjmenovanému nehmotnému majetku.

o Zásady vztahů orgánů Jihomoravského kraje k řízení příspěvkových 

organizací.

 JMK má zavedeny interní směrnice pro nakládání s majetkem kraje.

 JMK má zřízen profil zadavatele.

 Na profilu zadavatele uveřejňuje rovněž veřejné zakázky malého rozsahu.

3.2.2.12. Olomoucký kraj

OLK přijal tato opatření:

 OLK má pro zadávání veřejných zakázek zpracovanou směrnici pro zadávání 

veřejných zakázek. V souvislosti s novelou zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 

zakázkách, byla dne 3. 4. 2012 schválena aktualizovaná směrnice Postup pro 

zadávání veřejných zakázek Olomouckého kraje. V této směrnici jsou upraveny 

postupy při zadávání jak veřejných zakázek malého rozsahu, tak i podlimitních 

a nadlimitních veřejných zakázek.

 Při uzavírání smluvních vztahů používá OLK interní vzorové smlouvy. Jde 

o metodické pomůcky pro zaměstnance vytvořené za účelem usnadnění jejich 

práce a sjednocení textu uzavíraných smluv. Jedná se např. o smlouvu o 

poskytnutí příspěvku, smlouvu kupní, smlouvu o dílo, darovací smlouvu, 

smlouvu o půjčce, smlouvu o výpůjčce a další.

 Mimo obecné vzorové smlouvy používají některé odbory Krajského úřadu OLK 

své vlastní typizované smlouvy, které se týkají opakujících se smluvních vztahů 

v rámci činnosti těchto odborů (např. vzory při přípravě investičních akcí, tj. 

např. smlouva o budoucí kupní smlouvě, smlouva o budoucí smlouvě o zřízení 

věcného břemene, smlouva o budoucí kupní smlouvě a nájemní smlouva, 

smlouva o právu provést stavbu…), i ty však musí být dále upravovány na 

konkrétní podmínky.

 Pro sjednávání smluv je stanoven interní vnitřní předpis.

 Pro nakládání s majetkem má OLK stanovenu řadu vnitřních předpisů, např.: 

Zásady postupu orgánů Olomouckého kraje při nakládání s nemovitým 
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majetkem, Směrnice o nakládání s movitým majetkem Olomouckého kraje 

užívaného Krajským úřadem Olomouckého kraje, Směrnice o odepisování 

dlouhodobého majetku Olomouckého kraje, Směrnice hospodaření s výdaji na 

pohoštění, dary a reprezentaci kraje a jiné.

 OLK má rovněž zřízen profil zadavatele, na kterém uveřejňuje, v souladu se 

směrnicí pro zadávání veřejných zakázek, informace a dokumenty stanovené 

zákonem.

3.2.2.13. Zlínský kraj

ZK v oblasti kontroly nakládání s prostředky kraje aplikoval tato opatření:

 Je přijata metodika zadávání veřejných zakázek. Nová metodika, reagující na 

novelu zákona o veřejných zakázkách, je ve stádiu přípravy.

 ZK používá vzorové smlouvy, např. kupní smlouva, smlouva o dílo, o výpůjčce, 

darovací, o poskytnutí investiční dotace, o poskytnutí dotace na provoz.

 Je přijata směrnice pro evidenci smluv.

 ZK má stanovena pravidla pro užívání majetku Krajského úřad a postup při 

nakládání s nepotřebným movitým majetkem a náhradě škody.

 Metodika zadávání veřejných zakázek stanoví rovněž podrobný postup v případě 

VZMR, pro které definuje jejich kategorie a pravidla zadávání. Informace o 

VZMR jsou uveřejňovány na profilu zadavatele.

3.2.2.14. Moravskoslezský kraj

Analýzou byl zjištěn následující stav opatření aplikovaných MSK v oblasti veřejných 

zakázek, pravidel kontraktace a nakládání s majetkem kraje:

 Metodika zadávání veřejných zakázek zpracována není a s jejím zpracováním ani 

není započato.

 MSK používá vzorové smlouvy vytvořené zaměstnanci kraje. Jedná se např. o 

tyto vzory smluv - kupní smlouva, smlouva o dílo, smlouva o poskytnutí dotace, 

smlouvy na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, 

výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

po dobu přípravy stavby a autorského dozoru, mandátní smlouva na výkon 

autorského dozoru, mandátní smlouva na výkon inženýrské činnosti atd.

 Jsou přijata Pravidla pro evidenci smluv, soudních sporů, správních řízení, plných 

mocí a pověření.

 Pro nakládání s majetkem kraje je přijata Směrnice pro evidenci a správu majetku 

Moravskoslezského kraje a Zásady převodu a nabytí nemovitostí. 

 Na profilu zadavatele uveřejňuje MSK rovněž veřejné zakázky malého rozsahu.
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3.2.3. Oblast 3 – Opatření ve vztahu k jednotlivcům – úředníkům a voleným 
orgánům kraje

3.2.3.1. Hlavní město Praha

Z odpovědí HMP k dotazům zaslaným v oblasti 3 je zřejmé, že jsou zavedena níže 

uvedená opatření:

 Organizační řád MHMP, Pracovní řád MHMP.

 Etický kodex zaměstnanců hl. m. Prahy zařazených do MHMP, Etický kodex 

člena Zastupitelstva hl. m. Prahy.

 Povinná školení pro zaměstnance v oblasti protikorupční strategie provádí 

MHMP v rámci vstupních školení nových zaměstnanců, která probíhají přibližně 

1x měsíčně. Jedenkrát ročně probíhá povinné školení pro všechny vedoucí 

zaměstnance MHMP, kteří dále školí své podřízené.

K dokumentům z oblasti stanovení pravidel etiky a chování dále uvádíme:

 Etický kodex zaměstnanců explicitně stanovuje zásadu neúplatnosti a poctivosti. 

Dále je stanovena zásada neovlivnitelnosti v procesu rozhodování. Jsou 

stanoveny tyto konkrétní procesní postupy:

o V případě, že je zaměstnanec požádán, aby jednal v rozporu s právními a 

interními předpisy, což představuje možnost zneužití úřední moci, je 

povinen takovou žádost odmítnout a tuto skutečnost neprodleně oznámit 

svému bezprostřednímu nadřízenému.

o V případě, že zaměstnanec zjistí ztrátu nebo újmu na veřejném majetku, 

podvodné či korupční jednání, je povinen neprodleně oznámit tuto 

skutečnost svému nadřízenému.

o V případě, že se zaměstnanec dostane do situace, kdy je na něj vykonáván 

nátlak, uvědomí o této situaci okamžitě svého bezprostředního nadřízeného, 

který je povinen vzniklou situaci s podřízeným neprodleně projednat a 

pořídit o celé věci stručný zápis, popřípadě iniciovat další kroky.

o Etický kodex zaměstnanců uvádí, že navazuje na základní práva a povinnosti 

zaměstnance podle jiných právních předpisů, a proto porušení jednotlivých 

ustanovení tohoto kodexu může být posuzováno jako porušení povinností 

vyplývajících z právních předpisů vztahujících se k práci vykonávané 

zaměstnanci s důsledky z toho vyplývajícími.

 Etický kodex člena zastupitelstva obsahuje celou řadu opatření a povinností ke 

snížení rizika korupčního jednání a zvyšující transparentnost ve vztahu 

k majetkovým a osobním poměrům zastupitele. Mj. kodex stanoví širokou 

oznamovací povinnost člena zastupitelstva, např. ve vztahu k vykonávané 

podnikatelské činnosti, členství v orgánech obchodních společností i 

organizacích neziskového sektoru, o svém nemovitém majetku a svých příjmech 

a obdržených darech. Podezření na případná porušení Etického kodexu 
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zastupitele nebo na uvedení nepravdivých údajů v oznámeních prověřuje 

Kontrolní výbor zastupitelstva HMP.

3.2.3.2. Středočeský kraj

V rámci analýzy bylo zjištěno následující:

 Je zpracován organizační řád. Stejně tak jsou nově zpracovány kompetenční 

modely jednotlivých pracovních pozic.

 Kodex zaměstnance či kodex zastupitele přijat nebyl.

 Školení zaměstnanců v oblasti protikorupčních strategií prováděna nejsou.

3.2.3.3. Jihočeský kraj

 Organizační řád byl přijat.

 Byl přijat Kodex etiky zaměstnance Jihočeského kraje zařazeného do Krajského 

úřadu. V části I odpovídá Kodexu etiky zaměstnanců ve veřejné správě z r. 2001, 

část II obsahuje Kodex chování zaměstnance Krajského úřadu Jihočeského kraje 

ve vztahu k veřejnosti. Kodex etiky proto obsahuje pouze procesní pravidla 

vycházející ze vzorového Kodexu etiky zaměstnanců ve veřejné správě z r. 2001; 

řešení porušení pravidel Kodexu etiky není upraveno.

 Povinná školení jsou realizována, jednotlivci se na základě schválení vedením KÚ 

účastní seminářů pořádaných vzdělávacími agenturami.

 Etický kodex stanoví následující procesní pravidla týkající se protikorupčního 

jednání:

o V případě pochybností o střetu zájmů má zaměstnanec povinnost projednat 

záležitost se svým nadřízeným.

o Pokud je zaměstnanci v souvislosti s jeho zaměstnáním nabídnuta jakákoliv

výhoda, odmítne ji a o nabídnuté výhodě informuje svého nadřízeného.

o Zaměstnanci mají povinnost nahlásit případné zjištěné ztráty na majetku 

nebo nepřípustnou činnost svému nadřízenému.

o Pokud je zaměstnanec požádán, aby jednal v rozporu s právními předpisy 

nebo se dopustil zneužití moci, je povinen odmítnout a oznámit tuto 

skutečnost nadřízenému.

3.2.3.4. Plzeňský kraj

V rámci odpovědí na zaslaný dotazník PZK uvedl:

 PZK v souladu se zákonem o krajích má zpracovaný Organizační řád, kde jsou 

vymezeny jednotlivé působnosti odborů a útvarů úřadu, stanoveny pravomoci a 

odpovědnosti vedoucích zaměstnanců. Dále jsou zde upraveny schvalovací 



28

procesy. Další dílčí schvalovací procesy jsou standardně upravovány v každém 

interním předpise.

 PZK má v rámci Pracovního řádu zpracovaný Etický kodex zaměstnanců a dále 

Etický kodex interního auditora. Etický kodex zastupitelů není zpracován, volené 

orgány kraje jej nepožadovaly.

 Vybraní zaměstnanci zařazeni do KÚ PZK, zejména ti, kteří realizují nebo se 

podílejí na zadávání veřejných zakázek, absolvují pravidelně školení 

s protikorupční tématikou 1x za 2 roky, která většinou organizuje společnost 

Transparency International. Dále zaměstnanci absolvovali e-learningové školení 

na toto téma.

 Etický kodex, který je součástí Pracovního řádu, je doslovně přejatým textem 

Kodexu etiky zaměstnanců ve veřejné správě z r. 2001. 

 Etický kodex stanoví následující procesní pravidla týkající se protikorupčního 

jednání:

o V případě pochybností o střetu zájmů má zaměstnanec povinnost projednat 

záležitost se svým nadřízeným.

o Pokud je zaměstnanci v souvislosti s jeho zaměstnáním nabídnuta jakákoliv

výhoda, odmítne ji a o nabídnuté výhodě informuje svého nadřízeného.

o Zaměstnanci mají povinnost nahlásit případné zjištěné ztráty na majetku 

nebo nepřípustnou činnost svému nadřízenému.

o Pokud je zaměstnanec požádán, aby jednal v rozporu s právními předpisy 

nebo se dopustil zneužití moci, je povinen odmítnout a oznámit tuto 

skutečnost nadřízenému.

o Otázka postihu za porušení Etického kodexu upravena není.

3.2.3.5. Karlovarský kraj

V odpovědi na zaslané dotazy KVK uvedl, že přijal Organizační řád a Etický kodex 

zaměstnanců. Ke školení zaměstnanců KVK sdělil, že v roce 2010 realizoval akreditované 

školení „Preventivní opatření a postupy k předcházení korupce“, ve kterém bylo 

proškoleno 291 osob. KVK dále provádí školení dle potřeby.

K obsahu Organizačního řádu a Etickému kodexu, které byly staženy z webového portálu 

KVK, uvádíme:

 V organizační struktuře úřadu KVK není zřízen speciální útvar pro boj s korupcí. 

Obecná povinnost vyřizování peticí, stížností, oznámení a jiných podnětů je 

stanovena pro všechny odbory úřadu.

 Etický kodex je stanoven pouze pro zaměstnance krajského úřadu. Širší věcnou 

působnost (např. na volené zástupce, zaměstnance příspěvkových organizací 

apod.) nelze dovodit.
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 Etický kodex vychází z Kodexu etiky zaměstnanců ve veřejné správě. Je však 

koncipován šířeji, obsahuje rovněž pravidla chování vůči veřejnosti, vystupování, 

jednání s občany apod. 

3.2.3.6. Ústecký kraj

V odpovědi na zaslaný dotazník ÚK uvedl:

 Zákon o krajích stanoví v § 69 odst. 2 písm. f), že ředitel krajského úřadu vydává 

zejména organizační a pracovní řád, spisový řád a skartační řád krajského úřadu. 

Ředitel krajského úřadu zákonem stanovené řády vydal.

 Byl přijat etický kodex zaměstnanců jako součást Pracovního řádu. 

 Školení zaměstnanců v protikorupční strategii je součástí vzdělávání zaměstnanců 

v souladu s ustanovením zákona o úřednících územních samosprávných celků.

 Etický kodex přijatý ÚK je rovněž přejatým textem Kodexu etiky zaměstnanců 

ve veřejné správě z r. 2001. Etický kodex stanoví následující procesní pravidla 

týkající se protikorupčního jednání:

o V případě pochybností o střetu zájmů má zaměstnanec povinnost projednat 

záležitost se svým nadřízeným.

o Pokud je zaměstnanci v souvislosti s jeho zaměstnáním nabídnuta jakákoliv

výhoda, odmítne ji a o nabídnuté výhodě informuje svého nadřízeného.

o Zaměstnanci mají povinnost nahlásit případné zjištěné ztráty na majetku 

nebo nepřípustnou činnost svému nadřízenému.

o Pokud je zaměstnanec požádán, aby jednal v rozporu s právními předpisy 

nebo se dopustil zneužití moci, je povinen odmítnout a oznámit tuto 

skutečnost nadřízenému.

o Otázka postihu za porušení Etického kodexu upravena není.

ÚK dále odkazuje na platnou právní úpravu, např. ust. § 33 odst. 2 zákona č. 129/2000 

Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, stanovující znění slibu člena 

zastupitelstva kraje. Žádná další úprava v jakékoliv formě (a především ve formě právně 

nevymahatelného etického kodexu) nemůže dle ÚK stanovit podmínky přísnější, než je 

znění slibu člena zastupitelstva.

3.2.3.7. Liberecký kraj

V odpovědi k dotazům z této oblasti LK sdělil:

 LK má vydaný Organizační řád, který vymezuje kompetence jednotlivých odborů 

a oddělení krajského úřadu. Konkrétnější kompetence a odpovědnosti vymezují 

jednotlivé pracovní náplně příslušných pracovních pozic. Schvalovací procesy 

jsou uvedeny v příslušných vnitřních normách, zejména však v Organizačním 

řádu, Podpisovém řádu a Pracovním řádu. Další postupy jsou uvedeny i v jiných 

předpisech, např. Oběhu účetních dokladů apod.
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 Kodex etiky zaměstnance krajského úřadu je součástí Pracovního řádu. 

V současné době byly zahájeny práce na implementaci Etického kodexu úředníků 

a zaměstnanců veřejné správy do interních předpisů krajského úřadu.

 LK neorganizuje pravidelně povinná školení pro zaměstnance v oblasti 

protikorupčních strategií. Příležitostně jsou však taková školení pro zaměstnance 

LK pořádána, naposledy cca před dvěma lety ve spolupráci se společností 

Transparency International.

 Kodex etiky zaměstnance krajského úřadu Libereckého je rovněž převzatým 

textem Kodexu etiky zaměstnanců ve veřejné správě z r. 2001 bez dalších úprav 

či doplnění. Etický kodex stanoví následující procesní pravidla týkající se 

protikorupčního jednání:

o V případě pochybností o střetu zájmů má zaměstnanec povinnost projednat 

záležitost se svým nadřízeným.

o Pokud je zaměstnanci v souvislosti s jeho zaměstnáním nabídnuta jakákoliv

výhoda, odmítne ji a o nabídnuté výhodě informuje svého nadřízeného.

Zaměstnanci mají povinnost nahlásit případné zjištěné ztráty na majetku 

nebo nepřípustnou činnost svému nadřízenému.

o Pokud je zaměstnanec požádán, aby jednal v rozporu s právními předpisy 

nebo se dopustil zneužití moci, je povinen odmítnout a oznámit tuto 

skutečnost nadřízenému.

o Otázka postihu za porušení Etického kodexu upravena není.

3.2.3.8. Královéhradecký kraj

V odpovědi k dotazům z této oblasti KHK sdělil:

 Ve sledované oblasti má KHK zaveden Organizační řád a Etický kodex 

zaměstnanců ve veřejné správě. 

 V návaznosti na Organizační řád jsou jednotlivé procesy schvalování upraveny 

v dalších interních předpisech – zejména Jednací řád Zastupitelstva a výborů 

Zastupitelstva Královéhradeckého kraje a Jednací řád Rady a komisí Rady 

Královéhradeckého kraje.

 Kodex etiky zaměstnanců ve veřejné správě je součástí Pracovního řádu 

Krajského úřadu Královéhradeckého kraje.

 Školení protikorupční strategie je součástí vstupního vzdělávání všech úředníků 

samosprávných celků v rámci modulu – kvalita, etika, integrita, korupce dle 

zákona č. 312/2002 Sb. Speciální školení s protikorupční tematikou absolvují 

někteří zaměstnanci, zejména kontrolních útvarů (vedoucí oddělení stížností, 

vnitřní audit apod.).

 Ke Kodexu etiky lze dále uvést, že se jedná o implementaci Kodexu etiky 

zaměstnanců ve veřejné správě z r. 2001, který není pro potřeby KHK jakkoliv 
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upraven. Etický kodex stanoví následující procesní pravidla týkající se 

protikorupčního jednání:

o V případě pochybností o střetu zájmů má zaměstnanec povinnost projednat 

záležitost se svým nadřízeným.

o Pokud je zaměstnanci v souvislosti s jeho zaměstnáním nabídnuta jakákoliv

výhoda, odmítne ji a o nabídnuté výhodě informuje svého nadřízeného.

o Zaměstnanci mají povinnost nahlásit případné zjištěné ztráty na majetku 

nebo nepřípustnou činnost svému nadřízenému.

o Pokud je zaměstnanec požádán, aby jednal v rozporu s právními předpisy 

nebo se dopustil zneužití moci, je povinen odmítnout a oznámit tuto 

skutečnost nadřízenému.

o Otázka postihu za porušení Etického kodexu upravena není.

3.2.3.9. Pardubický kraj

Z odpovědi PBK na zaslaný dotazník vyplývá, že:

 Organizační řád Krajského úřadu Pardubického kraje byl přijat.

 Etický kodex zaměstnance je na PBK zaveden jako samostatná příloha 

Pracovního řádu. Etický kodex zastupitele přijat nebyl.

 Kodex etiky PBK vychází z Kodexu etiky zaměstnanců ve veřejné správě z r. 

2001.

 PBK uvedl, že jako jeden z bodů interního dokumentu uvedeného v odpovědi 

k oblasti 1 (doporučení EY) bylo navrženo opatření: „Do plánu vzdělávání pro 

vedoucí zaměstnance a další vybrané zaměstnance úřadu zahrnout 1x za dva roky 

školení (seminář) s protikorupční problematikou. Tento úkol zatím splněn nebyl, 

ale je v současné době zpracováván a lze tedy předpokládat, že bude v nejbližší 

době naplněn.

 Jelikož Kodex etiky PBK vychází z Kodexu etiky zaměstnanců ve veřejné správě 

z r. 2001, neobsahuje žádné jiné procesní postupy v souvislosti s protikorupčními 

opatřeními nad jeho rámec, tj. stanoví pouze následující procesní pravidla týkající 

se protikorupčního jednání:

o V případě pochybností o střetu zájmů má zaměstnanec povinnost projednat 

záležitost se svým nadřízeným.

o Pokud je zaměstnanci v souvislosti s jeho zaměstnáním nabídnuta jakákoliv

výhoda, odmítne ji a o nabídnuté výhodě informuje svého nadřízeného.

o Zaměstnanci mají povinnost nahlásit případné zjištěné ztráty na majetku 

nebo nepřípustnou činnost svému nadřízenému.

o Pokud je zaměstnanec požádán, aby jednal v rozporu s právními předpisy 

nebo se dopustil zneužití moci, je povinen odmítnout a oznámit tuto 

skutečnost nadřízenému.
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Řešení případného porušení protikorupčních opatření je upraveno pouze v obecné rovině 

v čl. 5 odst. 2 Pracovního řádu, který stanoví, že porušení povinnosti vyplývající 

z právních předpisů, vztahujících se k práci vykonávané zaměstnancem, je přímý 

nadřízený povinen podřízenému zaměstnanci bezodkladně písemně vytknout, poučit ho o 

nesprávnosti jeho jednání a o možnosti výpovědi.

3.2.3.10. Kraj Vysočina

KV poskytnul podrobnou odpověď zejména k otázkám přijetí a filosofie etického kodexu 

a rovněž k otázce vzdělávání zaměstnanců. KV má přijata tato opatření:

 Organizační řád, dle zákona o krajích.

 KV přijal etický kodex poprvé v roce 2006. Jednalo se o obecné znění 

zpracované do několika bodů. V roce 2012 zveřejnil KV nový etický kodex. 

Upravuje vzory eticky přijatelných pracovních i mimopracovních jednání a 

působení. Je vydán ve dvou verzích. Jedná se o verzi stručnou a verzi úplnou. Ve 

svém stručném znění zakotvuje doporučující hodnoty jednání a chování resp. 

vystupování zaměstnance kraje. Podstata tohoto znění je v tom, že ve své 

stručnosti má sloužit k vnímání základních pilířů, na kterých je etický kodex 

postaven. Ve znění úplném jsou uvedené pilíře ve větší šíři rozpracovány do 

detailnějších doporučujících projevů jednání a chování. Úplné znění slouží k 

upřesnění zakotvených hodnot do konkrétní představy pro zaměstnance.

 Etický kodex je vydán v působnosti Krajského úřadu Kraje Vysočina jako 

jednoho z orgánů Kraje Vysočina. Vztahuje se na všechny zaměstnance Kraje 

Vysočina, zařazené i nezařazené do Krajského úřadu Kraje Vysočina.

 Protikorupční tematika je součástí plánu vzdělávání každého zaměstnance kraje 

zařazeného do Krajského úřadu Kraje Vysočina. V souvislosti s přijetím 

Protikorupční strategie Kraje Vysočina v roce 2011 byla realizovaná série 

vzdělávacích akcí, které byly určeny pro všechny zaměstnance. Jednalo se 

o absolvování vlastního e-learningového programu „Korupce ve veřejné správě“ 

zakončeného testem. Dále proběhlo akreditované prezenční školení „Korupce ve 

veřejné správě a obrana proti ní“, vedeného z části vlastními zdroji (zaměstnanci 

kraje), kteří představili Protikorupční strategii kraje a systém zavedených opatření. 

Druhá část prezenčního semináře pak byla vedena zástupcem útvaru Odboru 

hospodářské kriminality Krajského ředitelství policie Kraje Vysočina. Zaměřena 

byla na praktické přiblížení problematiky korupce ve veřejné správě, jejich 

možných rizik a seznámení se s nástroji obrany proti ní. 

 Protikorupční tematika je od roku 2011 také součástí povinného akreditovaného 

vstupního vzdělávání nových zaměstnanců kraje. Individuálně jsou zaměstnanci 

v případě potřeby vysíláni na doplňková externí školení.

 Opakování série vzdělávání určeného pro všechny zaměstnance kraje je 

plánováno znovu na rok 2013.
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 Etický kodex je formulován jako řada doporučení či zákazů, z nichž mnohé se 

týkají právě otázek souvisejících s bojem proti korupci. Zpravidla však detailně 

neřeší, jak se má zaměstnanec chovat, pokud se dostane do situace, která je 

s Etickým kodexem v rozporu. Výjimkou jsou následující případy:

o Pokud si zaměstnanec není jistý, zda jde o činnosti slučitelné s integritou při 

výkonu veřejné správy, projedná záležitost se svým nadřízeným.

o Zaměstnanec upozorňuje svého nadřízeného na možná rizika vzniku 

korupčního prostředí.

o Jakékoliv korupční jednání nebo podezření na takovéto jednání, o kterém se 

zaměstnanec dozvěděl hodnověrným způsobem, je povinen oznámit svému 

nadřízenému nebo orgánu činnému v trestním řízení.

Řešení porušení povinností vyplývajících z Etického kodexu upraveno není.

3.2.3.11.   Jihomoravský kraj

V odpovědi na dotazníkové šetření JMK uvedl, že:

 Má upraven Organizační řád, který vymezuje věcnou působnost jednotlivých 

organizačních útvaru kraje.

 Přijal Kodex etiky, který se vztahuje na zaměstnance i členy volených orgánů 

Jihomoravského kraje.

 Zaměstnanci Jihomoravského kraje včetně členů volených orgánů 

Jihomoravského kraje byli v minulosti proškoleni v obecných informacích 

o protikorupční strategii. Tato školení neprobíhala pravidelně, jednalo se spíše 

o jednorázové akce. Dále byla problematika korupce zařazena do vstupního 

vzdělávání zaměstnanců.

K poskytnutým podkladům, tj. k Organizačnímu řádu a k Etickému kodexu, uvádíme:

 Organizační řád toliko vymezuje kompetence jednotlivých vnitřních útvarů JMK; 

útvar odpovědný za protikorupční agendu určen není.

 Kodex etiky se vztahuje na členy volených orgánů JMK, zaměstnance JMK, 

ředitele a zaměstnance příspěvkových organizací nebo jiných právnických osob 

zřizovaných, zakládaných nebo spoluovládaných JMK.

 Kodex etiky vymezuje základní zásady jednání výše uvedených osob, definuje 

a zakazuje střet zájmů při výkonu svěřené činnosti, zakazuje přijímání darů, 

úplatků či jakýchkoliv jiných výhod při výkonu svěřené činnosti a specificky pak 

v oblasti zadávání veřejných zakázek.

 V případě zjištění nepřípustné činnosti mají dotčené osoby povinnost tuto 

skutečnost ohlásit prostřednictvím Protikorupční linky JMK. Jiné procesní otázky 

týkající se situací spojených s korupcí uvedené dokumenty neřeší.
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3.2.3.12. Olomoucký kraj

OLK uvedl, že má ve sledované oblasti zavedena tato opatření:

 Věcná působnost a kompetence vnitřních útvarů je upravena Organizačním 

řádem Krajského úřadu Olomouckého kraje. 

 V současné době probíhá na Krajském úřadě Olomouckého kraje projekt 

procesního řízení, který v sobě zahrnuje mj. kompetenční modely u vybraných 

procesů, jako je zadávání zakázek apod.

 Byl přijat Kodex zaměstnance Olomouckého kraje zařazeného do Krajského 

úřadu Olomouckého kraje. Tento kodex je v platnosti od roku 2002 a není 

aktualizovaný v souladu s usnesením vlády České republiky č. 331 ze dne 

9. 5. 2012. V současnosti jeho aktualizaci kraj nepřipravuje. Pro zastupitele není 

etický kodex zpracován a není ani připravován.

 OLK zabezpečuje pravidelně 1x do roka semináře pro nové zaměstnance 

Krajského úřadu Olomouckého kraje s externími lektory či vzdělávacími 

agenturami na téma „Korupce a protikorupční politika veřejné správy“.

 Kodex zaměstnance Olomouckého kraje se vztahuje pouze na zaměstnance 

krajského úřadu. Strukturou i obsahem vychází z původního Kodexu etiky 

zaměstnanců ve veřejné správě z r. 2001. Nad rámec vládou schváleného textu 

nejsou stanovena další opatření pro boj s korupcí. Etický kodex stanoví 

následující procesní pravidla týkající se protikorupčního jednání:

o V případě pochybností o střetu zájmů má zaměstnanec povinnost projednat 

záležitost se svým nadřízeným.

o Pokud je zaměstnanci v souvislosti s jeho zaměstnáním nabídnuta jakákoliv

výhoda, odmítne ji a o nabídnuté výhodě informuje svého nadřízeného.

o Zaměstnanci mají povinnost nahlásit případně zjištěné ztráty na majetku 

nebo nepřípustnou činnost svému nadřízenému.

o Pokud je zaměstnanec požádán, aby jednal v rozporu s právními předpisy 

nebo se dopustil zneužití moci, je povinen odmítnout a oznámit tuto 

skutečnost nadřízenému.

 Otázka postihu za porušení Etického kodexu upravena není.
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3.2.3.13. Zlínský kraj

K dotazům ve sledované oblasti ZK uvedl:

 ZK má přijatý Organizační řád.

 Etický kodex zastupitele není přijat. Etický kodex zaměstnance ano, a to od roku 

2005.

 Systém povinného školení v oblasti protikorupčních strategií nemá ZK zaveden.

 K etickému kodexu zaměstnance lze doplnit, že tento nevychází ze schváleného 

vládního Kodexu etiky zaměstnanců ve veřejné správě. Jeho obsah je stručný, 

bodový. Jeden z bodů upravuje rovněž zákaz přijímání jakýchkoliv darů, úsluh či 

zvýhodnění za vykonanou práci a rozhodnutí. Jelikož je formulován jako soubor 

příkazů, neobsahuje žádné procesní postupy, ani sankce za jeho porušení.

3.2.3.14. Moravskoslezský kraj

MSK sdělil k dotazům v této části dotazníku následující:  

 MSK má přijat Organizační řád Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, který 

vymezuje věcnou působnost jednotlivých odborů krajského úřadu a upravuje 

i schvalovací procesy.

 MSK má přijat etický kodex pro zaměstnance. Jedná se o převzatý etický kodex 

schválený usnesením vlády č. 270 ze dne 21. 3. 2001 a pro zaměstnance je 

závazný jako příloha Pracovního řádu. Pro zastupitele MSK etický kodex 

nevydal.

 Etický kodex MSK stanoví následující procesní pravidla týkající se 

protikorupčního jednání:

o V případě pochybností o střetu zájmů má zaměstnanec povinnost projednat 

záležitost se svým nadřízeným.

o Pokud je zaměstnanci v souvislosti s jeho zaměstnáním nabídnuta jakákoliv

výhoda, odmítne ji a o nabídnuté výhodě informuje svého nadřízeného.

o Zaměstnanci mají povinnost nahlásit případně zjištěné ztráty na majetku 

nebo nepřípustnou činnost svému nadřízenému.

o Pokud je zaměstnanec požádán, aby jednal v rozporu s právními předpisy 

nebo se dopustil zneužití moci, je povinen odmítnout a oznámit tuto 

skutečnost nadřízenému.

 Otázka postihu za porušení Etického kodexu upravena není.

 Dosud bylo realizováno 1 školení, a to „Korupce a protikorupční politika ve 

veřejné správě“.
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3.2.4. Oblast 4 – Příjem a vyřizování relevantních podnětů

3.2.4.1. Hlavní město Praha

V oblasti příjmu podnětů a monitoringu protikorupčního jednání má HMP zavedena tato 

opatření:

 Pro boj proti korupci má HMP zřízen Kontrolní výbor Zastupitelstva hl. m. 

Prahy, Pražskou protikorupční radu (PRAPOR) jako poradní orgán primátora hl. 

m. Prahy a odbor kontrolních činností MHMP.

 Pro příjem podnětů má HMP přijata Pravidla pro přijímání a vyřizování petic 

a stížností podaných orgánům hl. m. Prahy.

 Prostřednictvím Protikorupčního portálu hl. m. Prahy mohou občané upozornit 

na takové jednání úředníků MHMP, které nepovažují za správné, přičemž se 

nemusí jednat přímo o korupční jednání, ale o takové jednání, které není v 

souladu se základními principy pražské samosprávy. 

 Podání mohou občané učinit elektronicky, pro písemná oznámení mohou využít 

dvou sběrných boxů umístěných v budovách MHMP nebo využít 

korespondenční kontakt, případně podání učinit osobně na MHMP.

3.2.4.2. Středočeský kraj

K dotazům na existenci specializovaného orgánu a opatření pro příjem podnětů v oblasti 

boje s korupcí sdělil SČK následující:

 Specializovaný orgán zřízen není. Tuto oblast je možné řešit s Odborem 

interního auditu a stížností.

 Podněty jsou přijímány na výše uvedeném odboru.

3.2.4.3. Jihočeský kraj

K dotazům na existenci specializovaného orgánu a opatření pro příjem podnětů v oblasti 

boje s korupcí JČK uvedl, že:

 Nemá zřízen specializovaný orgán pro boj s korupcí.

 Nemá stanoven systém přijímání podnětů v této oblasti.
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3.2.4.4. Plzeňský kraj

Z reakce PZK na dotazníkové šetření bylo zjištěno následující:

 PZK nemá zřízen specializovaný orgán pro boj proti korupci. 

 Každý občan se může obrátit na odbor kontroly, dozoru a stížností, kde jsou 

přijímány veškeré podněty občanů. Dále v rámci samostatné působnosti je 

v souladu se zákonem o krajích zřízen jako orgán zastupitelstva kontrolní výbor. 

Občan v případě korupce nebo podnětu v samostatné působnosti se může 

obrátit i na tento kontrolní orgán nejvyššího orgánu kraje, tj. zastupitelstva.

 Podněty občanů je možno podávat na výše uvedený odbor či kontrolnímu 

výboru, specializovaný kanál (protikorupční linka) zřízen není.

3.2.4.5. Karlovarský kraj

K dotazům na existenci specializovaného orgánu a opatření pro příjem podnětů v oblasti 

boje s korupcí sdělil KVK následující:

 Specializovaný orgán pro boj proti korupci KVK zřízen nemá.

 Postup pro příjem a vyřizování podnětů stanoví část IV směrnice ředitele KÚ 

č. SE 06/2012 Petice a stížnosti.

K obsahu odkazované části směrnice č. SE 06/2012 Petice a stížnosti lze uvést 

následující:

 Směrnice je formulována obecně, stanoví postup KVK v případě příjmu, 

projednání a vyřízení jakéhokoliv podnětu.

 Odkazovaná část IV. směrnice (resp. i navazující části V. a VI.) stanoví postup 

pro příjem, projednání a vyřízení stížností; specifická úprava pro podněty ve 

vztahu k možnému korupčnímu jednání stanovena není.

3.2.4.6. Ústecký kraj

ÚK v této oblasti rovněž odkazuje na svůj postoj prezentovaný v odpovědi na dotaz 

k existenci protikorupční strategie, viz oblast 1. Dále ÚK uvádí:

 Specializovaný orgán pro boj proti korupci zřízen není.

 Problematiku přijímání podnětů řeší v obecné rovině pracovní řád či etický 

kodex; speciální úprava pro přijímání podnětů v oblasti korupce nebyla přijata. 

Dále ÚK odkazuje na Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností.

 Specifická úprava příjmu podnětů v oblasti korupčního jednání tedy v ÚK přijata 

není.
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3.2.4.7. Liberecký kraj

K dotazům na existenci specializovaného orgánu a opatření pro příjem podnětů v oblasti 

boje s korupcí sdělil LK následující:

 LK nemá zřízen specializovaný orgán pro boj proti korupci.

 Systém podávání podnětů ze strany zaměstnanců je popsán zejména v článku 7 

Kodexu etiky zaměstnance krajského úřadu, který je přílohou pracovního řádu. 

 Dále v článku 5 a v článku 6 Etického kodexu jsou popsány postupy týkající se 

nepřijímání darů a jiných nabídek a nezneužití úředního postavení.

 Na Krajském úřadě Libereckého kraje je zřízena schránka důvěry.

3.2.4.8. Královéhradecký kraj

K dotazům na existenci specializovaného orgánu a opatření pro příjem podnětů v oblasti 

boje s korupcí sdělil KHK následující:

 Specializovaný orgán pro boj proti korupci v KHK zřízen není.

 KHK má na svých webových stránkách odkaz na protikorupční linku 199, 

provozovanou občanským sdružením Oživení, kde je mimo jiné i právní poradna 

k uvedené oblasti. Provoz protikorupční linky byl však skončen k 30. 04. 2012.

 Dále má KHK obecný interní předpis k přijímání podnětů či stížností v různých 

oblastech – Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností fyzických 

a právnických osob, podání a podnětů veřejného ochránce práv.

K obsahu výše uvedených pravidel lze uvést následující:

 Pravidla stanoví postup KHK pro přijímání a vyřizování podnětů jakéhokoliv 

charakteru.

 Specifický postup či úprava v případě podnětů (podezření) na korupční jednání 

stanovena není.

3.2.4.9. Pardubický kraj

K dotazům na existenci specializovaného orgánu a opatření pro příjem podnětů v oblasti 

boje s korupcí sdělil PBK následující:

 Specializovaný orgán zřízen není. Problematiku korupce řeší zpravidla tříčlenná 

pracovní skupina (zástupce ředitele úřadu, vedoucí odboru kancelář ředitele 

úřadu, vedoucí oddělení interního auditu) po projednání u ředitele úřadu.

 Protikorupční linka zřízena není. Systém přijímání a vyřizování podnětů je 

zabezpečen prostřednictvím vnitřních norem: „Pravidla pro přijímání a 

vyřizování petic a stížností“, „Postup pro nakládání s podněty určenými 
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Zastupitelstvu Pardubického kraje“, a „Pravidla poskytování informací orgány 

Pardubického kraje“.

3.2.4.10. Kraj Vysočina

K dotazům na existenci specializovaného orgánu a opatření pro příjem podnětů v oblasti 

boje s korupcí sdělil KV následující:

 Specializovaný orgán pro boj s korupcí není zřízen.

 Systém pro příjem podnětů je vytvořen. KV má zřízenu protikorupční telefonní 

linku, e-mailovou adresu k nahlášení možného korupčního jednání a rovněž je 

zřízena fyzická schránka důvěry k nahlášení možného korupčního jednání.

 Pokud je výše uvedeným způsobem přijato oznámení, je jeho vyřízení zajištěno 

pracovníky Oddělení vnitřní kontroly Krajského úřadu Kraje Vysočina.

3.2.4.11.   Jihomoravský kraj

K dotazům na existenci specializovaného orgánu a opatření pro příjem podnětů v oblasti 

boje s korupcí sdělil JMK následující:

 JMK má ustanovenu Stálou pracovní skupinu pro oblast prevence korupce 

(zřízena v roce 2010). 

 JMK má schválena Pravidla pro nakládání s podněty obsahujícími podezření na 

korupční jednání. Na jejich základě došlo ke zřízení Protikorupční linky 

Jihomoravského kraje a současně k podrobné úpravě postupů pro nakládání 

s přijatými podněty, jejich zpracování, evidenci a vyřizování. 

 Protikorupční linka JMK přijímá podněty obsahující podezření z korupčního 

jednání prostřednictvím speciální telefonní linky, e-mailu a podatelny. Podněty 

mohou být i anonymní.

 Evidenci a vyřizování přijatých podnětů provádí pověřený pracovník. Tento 

pracovník zároveň každé pololetí zpracovává zprávu o vyřizování podnětů 

přijatých prostřednictvím protikorupční linky a tuto zprávu předkládá radě JMK. 

Po projednání radou JMK je zpráva uveřejňována na webových stránkách JMK.

 V roce 2011 byl také spuštěn protikorupční webový portál 

www.krajbezkorupce.cz, jehož prostřednictvím jsou zveřejňovány informace 

o protikorupční politice kraje, veřejných zakázkách a dotacích poskytovaných 

z rozpočtu JMK.
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3.2.4.12. Olomoucký kraj

K dotazům na existenci specializovaného orgánu a opatření pro příjem podnětů v oblasti 

boje s korupcí OLK uvedl, že:

 Nemá zřízen specializovaný orgán pro boj s korupcí a ani o jeho zřízení 

neuvažuje.  Oslovení respondenti v rámci „Aktivního dotazníkového šetření“ 

považují zřízení takového orgánu v rámci struktur kraje za nesmyslné a také 

nepreferují zřízení takového orgánu v rámci struktur Asociace krajů České 

republiky. Jako jedinou možnou variantu vidí zřízení speciálního oddělení či 

orgánu pod Státním zastupitelstvím, o čemž se v současné době uvažuje v rámci 

novelizace zákona o státních zastupitelstvích.

 Nemá stanoven systém přijímání podnětů v této oblasti. Problematika přijímání 

podnětů v oblasti korupce je řešena pouze v rámci standardního procesu 

přijímání a vyřizování stížností. V rámci vnitřních struktur kraje v případě zjištění 

korupčního jednání zaměstnancem je přijímání podnětů řešeno pouze eskalací na 

nadřízeného.

3.2.4.13. Zlínský kraj

V této oblasti zaslal ZK níže uvedené odpovědi:

 Specializovaný orgán pro boj proti korupci ZK zřízen nemá.

 ZK má definován postup při vyřizování upozornění na podezření z korupčního 

jednání, a to v článku 15 směrnice pro přijímání a vyřizování petic, stížností 

a jiných podnětů (viz také informace uvedené ad 1. výše).

 Postup definovaný v čl. 15 směrnice pro přijímání a vyřizování petic, stížností 

a jiných podnětů upravuje toliko postup zaměstnanců ZK v případě, že obdrží 

upozornění na možné korupční jednání. Způsob příjmu podnětů či speciální 

kanál pro příjem podnětů v této oblasti specificky stanoven není.

3.2.4.14. Moravskoslezský kraj

K dotazům na existenci specializovaného orgánu a opatření pro příjem podnětů v oblasti 

boje s korupcí MSK uvedl, že:

 Nemá zřízen specializovaný orgán pro boj s korupcí.

 Nemá stanoven specializovaný systém přijímání podnětů v této oblasti. Příjem 

podnětů v obecné rovině funguje v rámci Centrální evidence stížností a podnětů 

na Odboru kontroly a interního auditu.
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3.3. Výsledek analýzy stávajícího stavu

Výsledky získané dotazníkovým šetřením ve fázi aktivního sběru dat shrnuje tabulka na 

následující straně. Stávající stav přijatých protikorupčních opatření je pro účely 

přehlednosti znázorněn pouze v hodnotách ANO/NE.

- Protikorupční opatření je plně implementováno.

- Protikorupční opatření není plně implementováno.

- Bez odpovědi
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Dotaz: HMP SČK JČK PZK KVK ÚK LK KHK PBK KV JMK OLK ZK MSK

a)
Zpracoval váš kraj 
protikorupční strategii?

Ano ano ne ne ne ne ne ne Ne ne ano ano ne ne ne

ne – zpracováváte? --- ano ne ne ne ne ne Ne ne --- --- ne --- ano

b)
Zpracoval váš kraj 
(metodiku zadávání 
veřejných zakázek

Ano ano ano ano ano ano ano ano Ano ano ano ano ano ano ne

ne – zpracováváte? --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ne

c)
Máte upraven 
organizační 
řád/kompetenční řád

Ano ano ano ano ano ano ano ano Ano ano ano ano ano ano ano

ne – zpracováváte? --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

d)
Máte zřízen specializovaný orgán pro boj proti 
korupci?

ano ne ne ne ne ne ne Ne ne ne ano ne ne ne

e)
Máte vytvořený systém přijímání podnětů 
(protikorupční linka apod.)?

ano ne ne ne ne ne ne Ne ne ano ano ne ne ne

f)
Přijal Váš kraj Etický kodex zaměstnance či Etický 
kodex zastupitele?

ano ne ano ano ano ano ano Ano ano ano ano ano ano ano

g)
Realizujete povinná školení pro zaměstnance 
v oblasti protikorupčních strategií?

ano ne ano ano ano ano ne Ano ne ano ano ne ne ano

h)
Používáte v rámci smluvních vztahů Vašeho kraje 
vzorové smlouvy?

ano ano ano ano ano ano ano Ano ano ano ano ano ano ano

i)
Máte zavedena interní pravidla pro sjednávání 
smluv?

ano ano ne ne ano ano ano Ano ano ne ano ano ano ano

j)
Máte zavedena interní pravidla/směrnice pro 
zadávání veřejných zakázek?

ano ano ano ano ano ano ano Ano ano ano ano ano ano ne

k)
Máte zavedena interní pravidla pro nakládání 
s majetkem kraje?

ano ano ano ano ano ano ano Ano ano ano ano ano ano ano



3.4. Srovnání úrovně protikorupčních opatření mezi jednotlivými kraji

V návaznosti na systematiku, kterou byl proveden aktivní sběr dat, je provedeno 

i vzájemné srovnání zjištěných protikorupčních opatření v jednotlivých krajích. Vzájemné 

srovnání je provedeno primárně v rámci jednotlivých oblastí, případně je srovnání 

provedeno na úrovni konkrétních opatření a jejich aplikaci v jednotlivých krajích.

Oblast 1 – Strategie kraje v boji proti korupci

Z výsledků dotazníkového šetření je patrná odlišná úroveň stávajícího stavu mezi 

jednotlivými kraji. Protikorupční strategie jako ucelený, komplexní dokument vymezující 

jasné cíle a vhodná opatření v boji s korupcí je přijata pouze ve třech krajích (JMK, KV, 

HMP). Ve čtvrtém kraji (SČK) byla protikorupční strategie zpracována, ale doposud 

nebyla schválena a zavedena do praxe.

Zřejmý je i značně rozdílný přístup jednotlivých krajů k této otázce. Zatímco výše 

uvedené kraje deklarují boj s korupcí jako jednu z priorit a za tímto účelem přijaly 

protikorupční strategii jako základní dokument, v jiných krajích s něčím takovým ještě 

nebylo započato nebo jsou teprve v počátcích tohoto snažení.

Oblast 2 – Opatření v oblasti kontroly vynakládání finančních prostředků 
a nakládání s majetkem kraje

Metodika zadávání veřejných zakázek je v krajích z velké míry chápána jako účinný 

nástroj k zajištění, že příslušní pracovníci a vnitřní útvary kraje budou při zadávání 

veřejných zakázek postupovat v souladu s požadavky ZVZ. Problematika veřejného 

zadávání a procesních postupů v zadávacím řízení je vnímána jako zvláště složitá, 

metodický návod obsahující podrobnější postupy rovněž ve vazbě na interní pravidla 

příslušného kraje proto může v řadě případů zabránit byť i neúmyslnému porušení 

postupu stanoveného zákonem.

Metodika zadávání veřejných zakázek je zpracována ve třinácti krajích. Pouze MSK nemá 

dokument tohoto charakteru přijat a ani jeho zpracování nezahájil.

Ve všech zkoumaných metodikách zadávání veřejných zakázek mají kraje ve větší či 

menší míře detailu upraveno rovněž zadávání VZMR. Pro VZMR jsou stanoveny dílčí 

kategorie dle jejich předpokládané hodnoty (přičemž lze říci, že každý kraj ke stanovení 

kategorií VZMR přistupuje odlišně), pro které jsou následně stanoveny interní postupy 

jejich zadávání.

Všechny kraje mají v souladu s požadavky ZVZ zřízen profil zadavatele, na kterém 

uveřejňují informace a dokumenty stanovené zákonem. Na profilu zadavatele, případně 

jiným vhodným způsobem (elektronická úřední deska), kraje rovněž uveřejňují zadávání 

VZMR.

Ve všech krajích jsou rovněž schváleny vzorové smluvní dokumenty. Liší se však rozsah 

smluvních vzorů a situace, kdy jsou vzorové smlouvy používány. Řada krajů však aplikuje 
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pouze vzorové smlouvy (KVK, KV, PZK, SČK) nebo převážně (KHK, PBK, JČK, 

JMK) v oblasti přidělování dotací a grantů kraje. Další oblasti, v nichž kontraktace 

standardně probíhá, jsou zejména smlouvy na plnění veřejných zakázek. Vzorově 

většinou upraveny nejsou.

V návaznosti na vzorové smluvní dokumenty bylo v rámci dotazníkového šetření 

zjišťováno, zda mají jednotlivé kraje stanovena interní pravidla pro sjednávání smluv. 

Taková pravidla existují ve většině krajů – deset krajů má stanovena pravidla pro 

uzavírání a případnou kontrolu a evidenci smluv závazným vnitřním předpisem

(výjimkami jsou KV, PZK a JČK).

V oblasti hospodaření s majetkem kraje lze říci, že všechny kraje tuto oblast vnímají jako 

stěžejní. Postup nakládání s vlastním majetkem je vnitřním předpisem nad rámec obecné 

právní úpravy stanoven ve všech krajích.

Oblast 3 – Opatření ve vztahu k jednotlivcům – úředníkům a voleným orgánům 
kraje

V rovině vymezení organizační struktury krajského úřadu, pravomocí a kompetencí 

jednotlivých vnitřních útvarů, splňují všechny kraje požadavky platné právní úpravy. Dle 

ust. § 69 odst. 2 písm. f) zákona č. 129/2000 Sb. o krajích, ve znění pozdějších předpisů, 

vydává ředitel krajského úřadu mj. organizační řád a pracovní řád. Uvedené dokumenty 

jsou přijaty ve všech krajích.

Na úrovni vymezení etických pravidel a pravidel chování zaměstnanců kraje, případně 

volených zástupců kraje, je úroveň opatření aplikovaných jednotlivými kraji srovnatelná. 

S výjimkou SČK přijaly všechny kraje etický kodex zaměstnanců krajského úřadu. 

V převážné většině případů se jedná o přejatý Kodex etiky zaměstnanců ve veřejné správě 

přijatý na základě UV č. 270/2001 (KHK, LK, MSK, OLK, ÚK, PBK, PZK, v rozšířené 

verzi rovněž KVK a JČK). Aktualizaci etického kodexu v návaznosti na Etický kodex 

úředníků a zaměstnanců veřejné správy přijatý na základě UV č. 331/2012 kraje v čase 

zpracování analýz většinou dosud neprovedly.

Lze doplnit, že JMK, KV a HMP přijaly vlastní etický kodex zaměstnance nad rámec 

vzorových etických kodexů přijatých vládou České republiky. Z uvedené skutečnosti 

vyplývá rovněž otázka konkrétních procesních postupů řešení situací souvisejících 

s porušením etického kodexu. Vzorový kodex přijatý vládou ČR obsahuje povinnosti 

oznámení nadřízenému v případě pochybnostech o střetu zájmů, v případě nabídnutí 

neoprávněné výhody, zjištění jakékoliv nepřípustné činnosti, případů zneužití moci nebo 

tlaků, aby se zaměstnanec takto choval. V obdobné míře obsahují tato pravidla kodexy 

krajů, které přijaly kodexy vlastní. V žádném kraji však nejsou stanovena konkrétnější 

pravidla či postupy řešení těchto situací, ve třech případech (JMK, PBK a HMP) jsou 

alespoň uvedeny pouze obecné odkazy na postup podle pracovněprávních předpisů.
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Etický kodex zastupitele je přijat pouze v HMP. Etický kodex přijatý v JMK se vztahuje 

rovněž na volené zástupce. V ostatních krajích není etický kodex či obdobná pravidla pro 

volené zástupce přijat.

V otázce vzdělávání zaměstnanců krajského úřadu v oblasti protikorupčního jednání 

nepanuje mezi jednotlivými kraji jednotná úroveň ani přístup k řešené problematice. Ve 

většině krajů školení s protikorupční tematikou probíhají spíše nepravidelně či pouze 

v rámci vstupního školení nových zaměstnanců, na které pravidelné školení (doškolování) 

již nenavazuje. Ve třech krajích (KV, PZK, JČK) je pak školení realizováno pravidelně, za 

nejpropracovanější lze považovat systém školení aplikovaný v HMP.

Oblast 4 – Příjem a vyřizování relevantních podnětů

Specializovaný orgán pro boj s korupcí je zřízen pouze v HMP a JMK. Zbývající kraje 

řeší přijaté podněty v rámci standardní organizační struktury krajského úřadu, avšak bez 

specifické úpravy postupu v případě oznámení korupčního jednání. V krajích je buď 

k příjmu a vyřizování veškerých podnětů zřízen zvláštní útvar, případně řeší jednotlivé 

útvary podněty přijaté k oblastem ve své gesci.

Speciální kanál pro příjem podnětů z oblasti korupce je zřízen pouze ve čtyřech krajích 

(JMK, LK, KV, HMP). Má podobu protikorupční linky, na které je možno podávat 

podněty prostřednictvím telefonického oznámení, emailu, listinné podoby 

(korespondenční), případně též osobně. V případě LK a KV se jedná o schránku důvěry.
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3.5. Srovnání úrovně protikorupčních opatření v krajích s úrovní 
protikorupčních opatření v ČR

Při srovnání úrovně protikorupčních opatření, která mají zavedeny jednotlivé kraje, 

a celkové úrovně boje s korupcí v České republice, je třeba primárně vycházet ze Strategie 

vlády. Tento dokument definuje základní cíle v oblasti boje s korupcí nejen ve sféře 

veřejné správy, ale rovněž v oblasti legislativy (moci zákonodárné) a exekutivy (se 

zvláštním zaměřením na orgány činné v trestním řízení a soudnictví).

Projektový tým GTA konstatuje, že obdobný dokument, definující jasnou koncepci

protikorupčních opatření, cílový stav a kroky vedoucí k jeho dosažení, přijaly pouze 3 

kraje (JMK, KV, HMP), resp. čtvrtý kraj (SČK) má strategii zpracovánu a očekává její 

schválení v orgánech kraje. Definovanou protikorupční strategii přitom lze vnímat jako 

východisko, na které konkrétní opatření navazují. Strategie vlády obsahuje konkrétní 

kroky, úkoly, termíny a indikátory plnění. Tímto způsobem lze efektivně zajistit 

dosahování vytyčených cílů a ověřit jejich plnění v praxi. Je proto nutno konstatovat, že, 

s výjimkou výše uvedenou, kraje nenásledují příkladu vlády České republiky a svoji vizi 

boje proti korupci jasně nedefinují a neformulují v dokumentu odpovídajícího obsahu.

Pro nalezení opatření v boji s korupcí, která budou porovnatelná s opatřeními přijatými 

jednotlivými kraji, je nutno se zaměřit primárně na oblasti Strategie vlády zabývající se 

veřejnou správou (kapitola 1.) a veřejnými zakázkami (kapitola 2.). V případě legislativy 

a exekutivy se jedná o vzájemně neporovnatelné oblasti, neboť kraje nejsou nadány 

pravomocí přijímat obecně závazné právní předpisy, a rovněž jsou pro kraje 

nepřenositelná opatření aplikovaná státem v oblasti orgánů činných v trestním řízení 

a soudů.

V oblasti veřejné správy i v oblasti veřejných zakázek se jednotlivá opatření zakotvená ve 

Strategii vlády dělí na legislativní a nelegislativní. 

V případě legislativních opaření nebyl v krajích zjištěn rozpor či nedodržování požadavků 

daných platnou právní úpravou. Kraje mají v souladu s požadavky § 69 odst. 2 písm. f) 

zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, v oblasti stanovení 

vnitřního uspořádání krajského úřadu, pravomocí a kompetencí přijat organizační řád 

a pracovní řád. Rovněž mají všechny kraje stanovena pravidla pro nakládání s vlastním 

majetkem, což navazuje na legislativní opatření vlády spočívající ve zpřesnění a větší 

transparentnost podmínek při nakládání s finančními prostředky a majetkem územních 

samospráv.

Nad rámec zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků 

a o změně některých zákonů již nyní některé kraje povinně vzdělávají své úředníky v boji 

proti korupci, byť tento trend nelze vysledovat ve všech krajích a na srovnatelné úrovni. 

Závazek zakotvení povinnosti vzdělávání úředníků v boji proti korupci do citovaného 

zákona je přitom ve Strategii vlády stanoven s termínem plnění 30. 9. 2012.

S jedinou výjimkou (SČK) mají všechny kraje přijat etický kodex zaměstnance (etický 

kodex úředníka kraje). V případech, kdy kraje převzaly Kodex etiky zaměstnanců ve 
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veřejné správě z r. 2001 (UV č. 270/2001), však nebyly krajské kodexy aktualizovány dle 

Etického kodexu úředníků a zaměstnanců veřejné správy, přijatého dne 9. 5. 2012 (UV 

č. 331/2012). Bude tedy vhodné, aby kraje provedly úpravy svých přijatých etických 

kodexů tak, aby reflektovaly aktuální Etický kodex přijatý vládou České republiky. Kraje 

sice povinnost přijetí Etického kodexu nemají (UV č. 331/2012 je ve vztahu ke krajům 

pouze doporučující), avšak jeho přijetí lze považovat za vhodné. Etický kodex zastupitele 

je přijat pouze ve dvou případech (HMP a JMK – společný kodex pro zaměstnance 

i zastupitele). Ve Strategii vlády je přitom jako jedno z opatření stanoveno přijetí etických 

kodexů na úrovni všech volených zástupců, a to přímo jako povinnost daná zákonem. Do 

zákona č. 192/2000 Sb., o krajích, v platném znění, nebyla příslušná povinnost 

zapracována. Nicméně i s ohledem na aktuální zprávu o přehledu plnění úkolů Strategie 

vlády to lze v dohledné době očekávat.

V oblasti zadávání veřejných zakázek bylo prioritním úkolem Strategie vlády provedení 

novely zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (ZVZ). Ta byla provedena 

zákonem č. 55/2012 Sb. s účinností od 1. 4. 2012 (tzv. transparenční novela). Kraje nové 

povinnosti zavedené transparenční novelou reflektují, v mnoha ohledech plní i povinnosti 

nad rámec daný zákonem. Patrné je to zejména v oblasti uveřejňování informací, kdy 

kraje uveřejňují rovněž informace o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, jež jsou 

jinak z působnosti ZVZ vyňaty.

Rovněž je nutno zmínit, že kraje přijaly prostřednictvím interních pravidel vlastní postupy 

pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, což zvyšuje transparentnost a snižuje 

riziko korupčního jednání v této oblasti veřejného zadávání, která není pod přímou 

působností ZVZ.

V oblasti příjmu podnětů byla státem zřízena protikorupční linka 199, a to v rámci 

Strategie vlády v boji proti korupci. Tato linka měla sloužit jako kanál pro příjem 

oznámení korupčního jednání a poskytovat právní pomoc občanům, kteří se setkali 

s individuálním případem korupce zejména na straně představitelů veřejné moci. Provoz 

protikorupční linky 199 byl však k 30. 4. 2012 ukončen.

Vlastní protikorupční linku mají pouze tři kraje (JMK, KV a HMP). Strategie vlády ve 

vztahu k samosprávným celkům přijetí obdobných opatření (zřízení vlastní linky) 

nestanoví, v případě těchto krajů tedy lze říci, že jejich aktivity celostátní úroveň 

přesahují.
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3.6. Grafické srovnání úrovně protikorupčních opatření v krajích ČR

Projektový tým GTA rozdělil protikorupční opatření přijaté krajem do šesti oblastí, 

ze kterých každá hodnotí specifickou oblast boje proti korupci. Konkrétní oblasti 

s popisem cílového stavu jsou uvedené níže.

Oblast 1 – Podrobná metodika veřejných zakázek

 Metodika, která je nad rámec zákona více návodná a rovněž stanoví pravomoci 

a odpovědnost konkrétních zaměstnanců, sníží riziko pochybení a postupu 

v rozporu se zákonem.

 ZVZ je poměrně často novelizován, metodika tedy musí být vždy aktuální.

 Je vhodné, aby metodika stanovila rovněž postupy pro zadávání VZMR, které 

jsou z působnosti ZVZ vyňaty.

Oblast 2 – Pravidla pro sjednávání smluv/Pravidla pro nakládání 
s majetkem/Vytvoření a povinné používání vzorových smluv

 Vzorové smlouvy či závazné minimální obchodní podmínky snižují riziko, že 

budou v návaznosti na korupční jednání uzavírány smlouvy nevýhodné pro kraj.

 Vzorová smluvní dokumentace je vhodná rovněž pro účely zadávání veřejných 

zakázek (kraj jako zadavatel stanoví závazný návrh smlouvy, který nesmí být 

nabídkou dodavatele upraven v neprospěch kraje).

 Jsou přijata a uplatňována interní pravidla pro sjednávání smluv.

 Vnitřním předpisem jsou upravena i pravidla pro nakládání s majetkem kraje.

Oblast 3 – Větší transparentnost prostřednictvím uveřejňovaných informací

 Zvýšení transparentnosti prostřednictvím uveřejňování informací i nad rámec 

vyžadovaný právními předpisy (zejména informace vyžadované ZVZ v důsledku 

transparenční novely).

Oblast 4 – Etický kodex zaměstnance (úředníka kraje), etický kodex zastupitele

 Etický kodex zaměstnance musí splňovat minimální standard daný Etickým 

kodexem úředníků a zaměstnanců veřejné správy (UV č. 331/2012). Ideálně by 

měl být vzorový Etický kodex přijatý vládou dále modifikován a rozšířen pro 

potřeby konkrétního kraje.

 Etický kodex zastupitele musí reflektovat odlišné postavení zastupitelů a klást 

vysoké nároky na zastupitele jako volené zástupce, jimž je svěřeno rozhodování 

na nejvyšší úrovni.
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Oblast 5 – Zřízení specializovaného útvaru pro boj s korupcí/příjem 
protikorupčních podnětů

 Specializovaný útvar, nadaný odpovídajícími pravomocemi, může zajistit 

efektivnější a transparentnější postup v případě, kdy existuje podezření na 

korupční jednání.

 Standardní postup v rámci struktury úřadu a organizačního řádu, kdy je možné 

korupční jednání ohlášeno primárně nadřízenému zaměstnanci, nemusí být 

dostatečný, resp. může být zcela nevyhovující v případech, kdy je zjištěno 

korupční jednání přímo u vedoucích (nadřízených) zaměstnanců. 

Oblast 6 – Systematická školení v oblasti boje s korupcí

 Provádění školení všech zaměstnanců a rovněž volených zástupců se zaměřením 

na protikorupční tématiku.

 Školení musí být systematická a pravidelná.

Každý kraj je hodnocený ve výše uvedených oblastech následujícími hodnotami:

0 - kraj v této oblasti doposud nepřijal žádná opatření;

1 - kraj v této oblasti přijal některá opatření, ale jsou vzdálená cílovému stavu;

2 - kraj v této oblasti přijal řadu opatření, ale je nutné přijmout další pro dosažení    

     cílového stavu;

3 - kraj v této oblasti přijal řadu opatření, která svým charakterem naplňují cílový stav.
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3.6.1. Hlavní město Praha

3.6.2. Středočeský kraj
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3.6.3. Jihočeský kraj

3.6.4. Plzeňský kraj
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3.6.5. Karlovarský kraj

3.6.6. Ústecký kraj
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3.6.7. Liberecký kraj

3.6.8. Královéhradecký kraj
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3.6.9. Pardubický kraj

3.6.10. Kraj Vysočina
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veřejných zakázek

Pravidla pro sjednávání 
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informací

Etický kodex zaměstnance (úředníka 
kraje), etický kodex zastupitele

Zřízení specializovaného útvaru pro
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korupcí
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Větší transparentnost prostřednictvím 
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Etický kodex zaměstnance (úředníka 
kraje), etický kodex zastupitele
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Systematická školení v oblasti boje s
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3.6.11.  Jihomoravský kraj

3.6.12. Olomoucký kraj
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3.6.13. Zlínský kraj

3.6.14. Moravskoslezský kraj
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Pravidla pro sjednávání 
smluv/Pravidla pro 

nakládání s 
majetkem/Vytvoření a …

Větší transparentnost 
prostřednictvím 

uveřejňovaných informací

Etický kodex zaměstnance 
(úředníka kraje), etický 

kodex zastupitele

Zřízení specializovaného
útvaru pro boj s
korupcí/příjem

protikorupčních podnětů

Systematická školení v
oblasti boje s korupcí

Moravskoslezský kraj



57

4 Analýza povědomí, postojů a vnímání
boje proti korupci ve všech krajích 
České republiky

4.1. Analýza vnitřního prostředí

Tým GTA prostřednictvím krajských úřadů České republiky oslovil celkem 350 lidí

ve složení:

 140 krajských zastupitelů;

 140 zaměstnanců krajského úřadu;

 70 zaměstnanců organizací zřízených krajem.

Od oslovených respondentů bylo vráceno 208 dotazníku A1. Konkrétně od:

 52 krajských zastupitelů;

 93 zaměstnanců krajského úřadu;

 35 zaměstnanců organizací zřízených krajem.

Výsledky dotazníku A1 (uvedeného v příloze č. 1 tohoto dokumentu) reflektující 

odpovědi respondentů na jednotlivé otázky mají svůj odraz v jednotlivých dílčích 

analýzách každého z krajů. Pro účely této souhrnné analýzy uvádíme ty relevantní

výsledky dotazníkového šetření, které mají v tomto kontextu svou vypovídací schopnost.

Mezi otázky, které reflektují vnímání úrovně korupce na jednotlivých krajích, patří otázka 

č. 14 z dotazníku analyzující vnitřní prostředí. Otázka konkrétně zní:
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Jak byste ohodnotil/a úroveň korupce ve Vašem kraji na stupnici od 0 do 10, 

přičemž 10 představuje nejvyšší míru korupce a 0 znamená žádnou korupci? 

(Zakroužkujte.)

Cílem této otázky bylo zhodnotit vnímání úrovně korupce respondentů na jejich krajském 

úřadu. Jedná se zcela o subjektivní hodnocení respondentů.

Odpovědi jsou:

Číselná hodnota představující úroveň korupce v příslušném kraji, přičemž hodnoty 

představují:

 10 – nejvyšší míra korupce;

 0 – žádná korupce. 

P. č. Název kraje
Hodnota 
korupce

1 Ústecký 4,67

2 Karlovarský 4,00

2 Liberecký 4,00

4 Královéhradecký 3,60

5 Jihočeský 3,58

6 Moravskoslezský 3,17

7 Olomoucký 2,80

8 Jihomoravský 2,30

9 Pardubický 2,13

10 Zlínský 1,91

11 Vysočina 1,72

12 Plzeňský 1,67

13 Středočeský 1,33

ČR 3,19

Průměrná hodnota úrovně korupce v krajích České republiky je dle respondentů ze všech 

krajů České republiky na úrovni 3,19.

Mezi kraje s velmi negativním vnímáním korupce ze strany respondentů daného kraje

patří kraj Ústecký s hodnotou vnímání korupce na úrovni 4,67 a Karlovarský kraj

s Libereckým krajem s hodnotou vnímání korupce na úrovní 4,00.

Mezi kraje s naopak velmi pozitivním vnímáním korupce ze strany respondentů daného 

kraje patří kraj Středočeský s hodnotou vnímání korupce na úrovni 1,33, následuje kraj 

Plzeňský s hodnotou 1,67 a Kraj Vysočina s hodnotou 1,72. 
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Respondenti každého kraje dále vybírali prostřednictvím dotazníku korupční rizika,

jejichž vznik je dle jejich názoru relevantní ve vztahu k jejich funkci. Toto bylo zjišťováno 

v rámci otázky č. 15 dotazníku A1 analyzujícího vnitřní prostředí. Otázka konkrétně zní:

Z následujícího seznamu korupčních rizik zaškrtněte ta, která vnímáte jako 

relevantní ve vztahu k výkonu Vaší funkce/zaměstnání.

V této otázce bylo úlohou vybrat ze seznamu rizik ta rizika, která vnímá respondent jako 

relevantní ve vztahu k výkonu jeho funkce/zaměstnání. V tabulce jsou zobrazena ta 

rizika, která vnímají respondenti jako nejvíc relevantní ve vztahu ke své funkci. (Celkový 

seznam rizik je uveden v příloze 1. – Dotazník A1).

Název rizika Počet

Únik informací nebo jejich neoprávněné poskytnutí 89

Neoprávněné poskytnutí informací některým uchazečům 63

Neuplatnění sankcí plynoucích ze smlouvy 58

Přizpůsobení obsahu zadávací dokumentace („ušití na míru“) 50

Rozdělení veřejné zakázky 48

Ovlivnění výsledků výběrového řízení na obsazení volného pracovního místa 48

Ovlivnění výše dotace 46

Ovlivnění výše sankce/odpuštění sankce 45

Převzetí předmětu plnění v rozporu se smlouvou 45

Ovlivnění hodnocení žádosti o grant nebo dotaci 44

Ovlivnění hodnotící komise 44

Následná změna podmínek smlouvy 44

Neoprávněná manipulace s dokumenty 41

Ovlivnění rozhodnutí o udělení grantu nebo dotace 40

Neoprávněná změna nebo neplnění podmínek smlouvy 40

Nevýhodné podmínky uzavírané smlouvy 40

Ovlivnění rozhodnutí o udělení grantu nebo dotace 40

Ovlivnění výsledku kontroly 39

Veřejná zakázka bez výběrového řízení 34

Ovlivnění plánu kontrol 31

Odměňování a hodnocení podřízených zaměstnanců a ředitelů příspěvkových 
organizací

30

Přednostní vyřízení (správního) úkonu 30

Ovlivnění rozhodnutí v rámci (správního) úkonu 28

Ovlivnění rozhodnutí zkreslením podkladů pro odpovědný orgán 28

Ovlivnění výsledku správního řízení druhého stupně 26

Neoprávněná změna plnění veřejné zakázky 25

Ovlivnění věcného hodnocení žádosti o dotaci 24

Ovlivnění předmětu podpory (podporované oblasti) 22
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Záměrné prodlužování správních lhůt 19

Ovlivnění výsledku kontroly grantu nebo dotace 19

Úmyslné promlčení přestupku 11

Přednostní úhrada závazku kraje 11

Ovlivnění rozhodnutí o pozastavení činnosti/odejmutí povolení k vykonávání 
činnosti

7

Neoprávněná správa pohledávek 2

1211

Mezi rizika s nejvyšší četností výskytu v odpovědích, která vnímají respondenti ze všech 
krajů ČR jako relevantní ve vztahu k výkonu své funkce/zaměstnání patří:

 Únik informací nebo jejich neoprávněné poskytnutí.

 Neoprávněné poskytnutí informací některým uchazečům.

 Neuplatnění sankcí plynoucích ze smlouvy.
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4.2 Analýza vnějšího prostředí

Tým GTA oslovil celkem 420 lidí ve složení:

 140 zástupců samosprávy;

 140 vedoucích pracovníků veřejných institucí (mimo struktury krajů);

 140 zástupců podnikatelských subjektů.

Z oslovených respondentů bylo vráceno 84 dotazníku A2, a to konkrétně od:

 47 zástupců samosprávy;

 30 vedoucích pracovníků veřejných institucí (mimo struktury krajů);

 7 zástupců podnikatelských subjektů;

Výsledky dotazníku A2 (uvedeného v příloze č. 2 v tomto dokumentu) reflektující 

odpovědi respondentů na jednotlivé otázky mají svůj odraz v jednotlivých dílčích 

analýzách každého z krajů. Pro účely této souhrnné analýzy uvádíme ty relevantní

výsledky dotazníkového šetření, které mají v tomto kontextu svou vypovídací schopnost.

Stejně jako v předchozím dotazníku (A1) se v následujících výsledcích jedná o zcela

subjektivní hodnocení respondentů. 



62

Otázka č. 1 dotazníku A2

Jak byste ohodnotil/a úroveň korupce v České republice na stupnici od 0 do 10, 
přičemž 10 představuje nejvyšší míru korupce a 0 znamená žádnou korupci?

Cílem této otázky bylo zhodnotit vnímání úrovně korupce podle jednotlivých 

respondentů. 

Pro srovnání přikládáme tabulku s údaji pro všechny analyzované kraje. 

Odpovědi jsou:

Číselná hodnota představující úroveň korupce v České republice, přičemž hodnoty 

představují:

 10 – nejvyšší míra korupce;

 0 – žádná korupce.

P. č. Název kraje ČR

1 Pardubický 7,00

2 Královéhradecký 6,17

3 Karlovarský 5,50

4 Olomoucký 5,33

5 Liberecký 5,29

6 Ústecký 5,29

7 Hlavní město Praha 4,71

8 Vysočina 4,20

9 Středočeský 4,00

9 Zlínský 4,00

11 Jihočeský 3,83

12 Plzeňský 3,80

13 Moravskoslezský 3,50

14 Jihomoravský 3,17

ČR 4,74

Průměrná hodnota vnímání úrovně korupce v České republice je dle respondentů z řad 

širší veřejnosti všech krajů České republiky na úrovni 4,74.

Nejvíc negativní vnímání úrovně korupce v celé České republice mají respondenti 

z Pardubického kraje s hodnotou 7,00. Následováni jsou respondenty 

z Královéhradeckého kraje s hodnotou 6,17 a respondenty z Karlovarského kraje 

s hodnotou 5,50. 
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Nejnižší hodnota vnímání úrovně korupce v celé ČR byla naopak zaznamenána z řad 

respondentů z Jihomoravského kraje s hodnotou 3,17.

K otázkám, které nejvíc reflektují vnímání úrovně korupce na jednotlivých krajích, patří 

také otázka 2 z dotazníku analyzující vnější prostředí. Otázka konkrétně zní:

Otázka č. 2 dotazníku A2

Jak byste ohodnotil/a úroveň korupce na krajských úřadech všeobecně na 

stupnici od 0 do 10, přičemž 10 představuje nejvyšší míru korupce a 0 znamená 

žádnou korupci?

Cílem této otázky bylo zhodnotit vnímání úrovně korupce podle jednotlivých 

respondentů. Jedná se o zcela subjektivní hodnocení respondentů, kde hodnotí úroveň 

korupce na krajských úřadech obecně.

Pro srovnání přikládáme tabulku s údaji pro všechny analyzované kraje. 

Odpovědi jsou:

Číselná hodnota představující úroveň korupce na krajských úřadech obecně, přičemž 

hodnoty představují:

 10 – nejvyšší míra korupce;

 0 – žádná korupce. 

P. č. Název kraje Na KÚ obecně

1 Pardubický 6,20

2 Ústecký 5,14

3 Hlavní město Praha 5,00

3 Olomoucký 5,00

5 Královéhradecký 4,83

6 Karlovarský 4,38

7 Liberecký 4,29

8 Zlínský 4,00

9 Jihočeský 3,83

10 Středočeský 3,80

11 Plzeňský 3,60

12 Vysočina 3,00

13 Jihomoravský 2,83

14 Moravskoslezský 2,33

ČR 4,19
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Průměrná hodnota vnímání úrovně korupce na všech krajských úřadech v ČR obecně je 

dle všech respondentů ze skupiny širší veřejnosti ČR na úrovni 4,19.

Nejvíc negativní vnímání úrovně korupce na všech krajských úřadech v ČR obecně bylo

zaznamenáno ze strany respondentů Pardubického kraje s hodnotou 6,20. Na druhém 

místě se pohybuje hodnota vnímání respondentů z Ústeckého kraje a na třetím místě 

z hlavního města Praha.

Naopak nejméně negativní vnímání úrovně korupce na všech krajských úřadech v ČR

obecně bylo zaznamenáno ze strany respondentů Moravskoslezského kraje s hodnotou 

2,33. 

Otázka č. 3 dotazníku A2

Jak byste ohodnotil/a úroveň korupce na Vašem krajském úřadě na stupnici od 0 

do 10, přičemž 10 představuje nejvyšší míru korupce a 0 znamená žádnou korupci?

Cílem této otázky bylo zhodnotit vnímání úrovně korupce na příslušném krajském úřadu

v kraji, ve kterém respondent působí/žije. Jedná se o zcela subjektivní hodnocení 

respondentů.
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Pro srovnání přikládáme tabulku s údaji pro všechny analyzované kraje. 

Odpovědi jsou:

Číselná hodnota představující úroveň korupce na Vašem krajském úřadu obecně, přičemž 

hodnoty představují:

 10 – nejvyšší míra korupce;

 0 – žádná korupce. 

P. č. Název kraje
Na příslušném 

KÚ

1 Pardubický 6,00

2 Olomoucký 5,33

3 Královéhradecký 5,17

4 Liberecký 5,00

5 Ústecký 4,14

6 Zlínský 3,80

7 Hlavní město Praha 3,71

8 Karlovarský 3,38

9 Středočeský 3,00

10 Vysočina 2,60

11 Moravskoslezský 2,00

12 Plzeňský 2,00

13 Jihočeský 1,67

14 Jihomoravský 1,50

ČR 3,55

Nejvíc negativní vnímání úrovně korupce na příslušném krajském úřadě bylo 

zaznamenáno ze strany respondentů Pardubického kraje s hodnotou 6,00. Na druhém 

místě se pohybuje hodnota vnímání respondentů z Olomouckého kraje a na třetím místě 

z Královéhradeckého kraje.

Nejméně negativně vnímají úroveň korupce na příslušném krajském úřadě respondenti

Jihomoravského kraje s hodnotou 1,50. 
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4.3 Analýza vnímání rizik v krajích ČR (dotazník B)

Účelem tohoto dotazníku bylo identifikovat, dle subjektivního názoru a zkušeností

zaměstnanců příslušného kraje, pravděpodobnost výskytu korupčního jednání popsaného 

v rámci přiloženého seznamu korupčních rizik a jejich scénářů na příslušném krajském 

úřadě. 

Tento dotazník byl vyplňován v rámci „Aktivního dotazníkového šetření“ provedeného 

na jednotlivých krajích a jednotlivá rizika v něm uvedená byla s respondenty vyjasněna 

a diskutována.

Celkem bylo identifikováno 33 potenciálních korupčních rizik a ke každému z nich byl 

popsán příklad scénáře. Respondenti měli možnost hodnotit vnímání rizik na šestibodové 

škále a vnímání respondentů je zobrazeno v grafu.

Vnímání jednotlivých rizik je nutné chápat v kontextu složení respondentů. 

1. Riziko: Neoprávněná změna nebo neplnění podmínek smlouvy

Příklad scénáře: Zaměstnanec rozhodne o změně plnění uzavřené smlouvy (např. 

snížením požadavků na kvalitu plnění, navýšením ceny apod.) ve prospěch osoby 

poskytující úplatek, případně nevyžaduje (nekontroluje) důsledně její plnění.

velmi vysoká
1

vysoká
2

spíše vysoká
5

spíše nízká
27

nízká
28

velmi nízká
50

0

10

20

30

40

50

60

Neoprávněná změna nebo neplnění podmínek smlouvy



67

2. Riziko: Následná změna podmínek smlouvy

Příklad scénáře: Ovlivněním členů politického orgánu dojde ke změně podmínek 

uzavřené smlouvy v neprospěch kraje a ve prospěch osoby poskytující úplatek.

3. Riziko: Nevýhodné podmínky uzavírané smlouvy

Příklad scénáře: Zaměstnanec ovlivní smlouvu uzavíranou mezi krajem a osobou 

poskytující úplatek tak, aby její obsah a smluvní podmínky byly nevýhodné pro 

kraj. V důsledku ovlivnění členů politického orgánu dojde v rámci rozhodovacího 

procesu v daném politickém orgánu ke změně smluvních podmínek v neprospěch 

kraje a ve prospěch osoby poskytující úplatek v rozporu s doporučením 

zaměstnanců kraje.

velmi vysoká
2

vysoká
6

spíše vysoká
11

spíše nízká
33 nízká

29
velmi nízká

29

0

10

20

30

40

50

60

Následná změna podmínek smlouvy

velmi vysoká
0

vysoká
4

spíše vysoká
11

spíše nízká
28

nízká
40

velmi nízká
30

0

10

20

30

40

50

60

Nevýhodné podmínky uzavírané smlouvy



68

4. Riziko: Neuplatnění sankcí plynoucích ze smlouvy o dílo

Příklad scénáře: Zaměstnanec/politik odpovědný za realizaci investiční akce 

neuplatní sankce plynoucí ze smlouvy o dílo vůči zhotoviteli např. za nedodržení 

termínu předání plnění, odstranění zjištěných vad, za odstranění vad v záruční 

lhůtě apod.

5. Riziko: Převzetí předmětu plnění v rozporu se smlouvou o dílo

Příklad scénáře: Zaměstnanec zodpovědný za realizaci investiční akce převezme 

předmět plnění v rozporu se smlouvou o dílo, tzn. v kvalitě neodpovídající

smluvním podmínkám.
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6. Riziko: Přednostní úhrada závazku kraje

Příklad scénáře: Zaměstnanec zajistí přednostní úhradu závazku před termínem 

splatnosti firmě, která poskytla úplatek.

7. Riziko: Ovlivnění plánu kontrol

Příklad scénáře: Zaměstnanec provádějící kontroly ovlivní výběr kontrolovaných 

subjektů tak, aby osoba poskytující úplatek nebyla kontrolována (nebo byla 

kontrolována méně často než ostatní subjekty). V rámci rozhodnutí o plánu 

kontrol, který je v kompetenci politických orgánů, dojde k vypuštění 

kontrolovaného subjektu z plánu kontrol.
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8. Riziko: Ovlivnění výsledku kontroly

Příklad scénáře: Zaměstnanec při provádění kontroly ovlivní výsledek tak, aby 

vyzněl ve prospěch osoby poskytující úplatek (například neupozorní na zjištěný 

nedostatek).

9. Riziko: Ovlivnění rozhodnutí o pozastavení činnosti/odejmutí povolení 

k vykonávání činnosti

Příklad scénáře: Zaměstnanec ovlivní rozhodnutí o pozastavení činnosti nebo 

rozhodnutí o odejmutí k vykonávání činnosti ve prospěch osoby poskytující 

úplatek.
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10. Riziko: Ovlivnění rozhodnutí v rámci (správního) úkonu

Příklad scénáře: Zaměstnanec v rámci (správního) úkonu rozhodne nebo ovlivní 

rozhodnutí ve prospěch osoby poskytující úplatek.

11. Riziko: Ovlivnění výsledku správního řízení druhého stupně

Příklad scénáře: Zaměstnanec ovlivní správní řízení v odvolacím řízení ve prospěch 

osoby poskytující úplatek.
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12. Riziko: Ovlivnění výše sankce/odpuštění sankce

Příklad scénáře: V rámci vyřizování přestupku / správní pokuty zvolí zaměstnanec 

pokutu na spodní hranici možných sankcí (tj. nejnižší možnou pokutu, nejkratší 

možné odejmutí oprávnění apod., včetně případného úplného prominutí sankce), 

případně zvolí pokutu mimo limity stanovené zákonem či jiným předpisem. 

V rámci rozhodovacího procesu daného politického orgánu dojde v důsledku 

ovlivnění členů tohoto orgánu ke snížení předpokládané sankce nebo jejímu 

odpuštění.

13. Riziko: Přednostní vyřízení (správního) úkonu

Příklad scénáře: Zaměstnanec osobě poskytující úplatek zařídí přednostní 

(urychlené) vyřízení (správního) úkonu.
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14. Riziko: Záměrné prodlužování správních lhůt

Příklad scénáře: Zaměstnanec záměrně prodlužuje správní řízení s cílem získat 

úplatek, nebo na základě úplatku správní řízení prodlužuje.

15. Riziko: Úmyslné promlčení přestupku

Příklad scénáře: V rámci vyřizování přestupku/správní pokuty nečiní zaměstnanec 

kroky vedoucí ke včasnému vyřízení přestupku, případně dává návod jak 

se vyhnout vyřízení přestupku, aby byl daný případ promlčen (ve prospěch osoby 

poskytující úplatek).
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16. Riziko: Ovlivnění výše dotace

Příklad scénáře: Zaměstnanec/politik ovlivní navrhovanou výši dotace ve prospěch 

osoby poskytující úplatek.

17. Riziko: Ovlivnění hodnocení žádosti o grant nebo dotaci

Příklad scénáře: Zaměstnanec/politik provádějící hodnocení žádostí o grant nebo 

dotaci navýší bodové hodnocení žádosti tak, aby ovlivnil rozhodnutí ve prospěch 

osoby poskytující úplatek.
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18. Riziko: Ovlivnění předmětu podpory (podporované oblasti)

Příklad scénáře: Zaměstnanec/politik ovlivní předmět grantu nebo dotace ve 

prospěch osoby poskytující úplatek.

19. Riziko: Ovlivnění rozhodnutí o udělení grantu nebo dotace

Příklad scénáře: Člen komise (případně více členů) rozhodující o udělení grantu 

nebo dotace ovlivní rozhodnutí komise ve prospěch osoby poskytující úplatek.
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20. Riziko: Ovlivnění výsledku kontroly grantu nebo dotace

Příklad scénáře: Zaměstnanec/politik provádějící kontrolu změní výsledek 

kontroly, který by mohl vést k postihu kontrolované osoby (například neupozorní 

na zjištěné porušení pravidel poskytnutí grantu nebo dotace či jiné zjištěné 

skutečnosti).

21. Riziko: Ovlivnění věcného hodnocení žádosti o dotaci

Příklad scénáře: Zaměstnanec provádějící věcné hodnocení žádostí o dotaci 

posoudí nedodržení závazných lhůt k předkládání žádosti tak, aby ovlivnil 

rozhodnutí ve prospěch osoby poskytující úplatek.
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22. Riziko: Únik informací nebo jejich neoprávněné poskytnutí

Příklad scénáře: Zaměstnanec/politik neoprávněně poskytne informace osobě 

poskytující úplatek (např. poskytnutím neveřejných informací, informací 

zvýhodňujících některé subjekty v obchodním styku apod.).

23. Riziko: Neoprávněná změna plnění veřejné zakázky

Příklad scénáře: Zaměstnanec/politická reprezentace rozhodne o změně plnění 

veřejné zakázky (např. snížením požadavků na kvalitu nebo kvantitu plnění, 

navýšením ceny apod.) ve prospěch osoby poskytující úplatek.
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24. Riziko: Neoprávněné poskytnutí informací některým uchazečům

Příklad scénáře: Zaměstnanec poskytne informace o předmětu, termínu vypsání 

nebo průběhu veřejné zakázky (případně jiné informace) zájemci poskytujícímu 

úplatek dříve nebo v jiné (přesnější, úplnější) podobě než ostatním uchazečům 

o veřejnou zakázku.

25. Riziko: Ovlivnění hodnotící komise

Příklad scénáře: Člen hodnotící komise (případně více členů) ovlivní rozhodnutí 

výběrové komise ve prospěch osoby poskytující úplatek.
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26. Riziko: Přizpůsobení obsahu zadávací dokumentace („ušití na míru“)

Příklad scénáře: Zaměstnanec nastaví předmět veřejné zakázky, technické 

podmínky, hodnoticí nebo kvalifikační kritéria v zadávací dokumentaci tak, aby 

vyhovovala předem určenému zájemci poskytujícímu úplatek a znevýhodnila 

ostatní uchazeče o veřejnou zakázku nebo jim znemožnila účast ve veřejné 

zakázce.

27. Riziko: Rozdělení veřejné zakázky

Příklad scénáře: Zaměstnanec/politik rozdělí předmět veřejné zakázky do několika 

menších tak, aby tyto zakázky mohly být realizovány podle odlišných (mírnějších) 

pravidel (případně, aby mohly být tyto veřejné zakázky realizovány bez výběrového 

řízení).
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28. Riziko: Veřejná zakázka bez výběrového řízení

Příklad scénáře: Zaměstnanec vybere pro plnění veřejné zakázky osobu poskytující 

úplatek bez výběrového řízení, případně oslovuje se žádostí o předložení cenové 

nabídky vždy stejný okruh osob (tzv. shadow bidders).

29. Riziko: Ovlivnění výsledků výběrového řízení na obsazení volného 

pracovního místa

Příklad scénáře: Zaměstnanec ovlivní rozhodnutí o přijetí pracovníka na obsazení 

volného pracovního místa ve prospěch osoby poskytující úplatek.
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30. Riziko: Odměňování a hodnocení podřízených zaměstnanců a ředitelů 

příspěvkových organizací

Příklad scénáře: Zaměstnanec/politik navrhne za úplatu vyplacení odměny nebo 

její navýšení.

31. Riziko: Neoprávněná manipulace s dokumenty

Příklad scénáře: Zaměstnanec manipuluje s dokumenty tak, aby vyhověl osobě 

poskytující úplatek (ztráta dokumentu, změna termínů, změna v dokumentaci ve

prospěch osoby poskytující úplatek, …).
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32. Riziko: Ovlivnění rozhodnutí zkreslením podkladů pro odpovědný orgán

Příklad scénáře: Zaměstnanec ovlivní rozhodnutí zkreslením podkladů pro 

příslušný orgán (Rada kraje, Zastupitelstvo kraje či jiný orgán) tak, aby rozhodnutí 

vyznělo ve prospěch osoby poskytující úplatek.

33. Riziko: Neoprávněná správa pohledávek

Příklad scénáře: Zaměstnanec změní údaje v evidenci pohledávek kraje a KÚ ve 

prospěch osoby, která mu dala úplatek (např. sníží nebo zcela vymaže evidovanou 

pohledávku, změní nebo posune datum splatnosti, odkládá vymáhání pohledávky, 

úmyslně způsobí prekluzi pohledávky).
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Shrnutí vyhodnocení dotazníku B

V následující tabulce je zobrazen přehled vnímání jednotlivých korupčních rizik ze strany 

respondentů, kterými byli, jak již bylo zmiňováno, účastníci aktivního dotazníkového 

šetření.

P. č. Název rizika
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1
Neoprávněná změna nebo neplnění 
podmínek smlouvy

1 2 5 27 28 50 1

2 Následná změna podmínek smlouvy 2 6 11 33 29 29 4

3
Nevýhodné podmínky uzavírané 
smlouvy

0 4 11 28 40 30 1

4
Neuplatnění sankcí plynoucích ze 
smlouvy o dílo 1 6 18 28 33 25 3

5
Převzetí předmětu plnění v rozporu se 
smlouvou o dílo

0 6 16 33 35 21 3

6 Přednostní úhrada závazku kraje 1 2 4 19 39 45 4

7 Ovlivnění plánu kontrol 0 5 10 22 43 34 0

8 Ovlivnění výsledku kontroly 0 6 15 25 35 31 2

9
Ovlivnění rozhodnutí o pozastavení 
činnosti/odejmutí povolení 
k vykonávání činnosti

0 1 11 21 39 35 7

10
Ovlivnění rozhodnutí v rámci 
(správního) úkonu

0 3 16 19 33 37 6

11
Ovlivnění výsledku správního řízení 
druhého stupně

0 1 15 14 27 45 12

12
Ovlivnění výše sankce/odpuštění 
sankce

0 5 12 24 32 29 11

13 Přednostní vyřízení (správního) úkonu 2 6 15 23 33 27 7

14 Záměrné prodlužování správních lhůt 0 2 9 16 37 43 7

15 Úmyslné promlčení přestupku 0 1 13 15 43 35 7

16 Ovlivnění výše dotace 6 10 19 24 22 22 6

17
Ovlivnění hodnocení žádosti o grant 
nebo dotaci

6 7 14 30 30 19 6

18
Ovlivnění předmětu podpory 
(podporované oblasti)

6 5 18 26 29 23 6

19
Ovlivnění rozhodnutí o udělení grantu 
nebo dotace

7 5 17 27 24 28 5

20
Ovlivnění výsledku kontroly grantu 
nebo dotace

4 5 19 16 38 31 1
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21
Ovlivnění věcného hodnocení žádosti 
o dotaci

3 2 18 24 29 36 2

22
Únik informací nebo jejich neoprávněné 
poskytnutí

4 9 25 31 24 19 0

23
Neoprávněná změna plnění veřejné 
zakázky

2 6 11 27 34 32 2

24
Neoprávněné poskytnutí informací 
některým uchazečům

3 9 23 24 30 21 2

25 Ovlivnění hodnotící komise 3 8 19 23 34 22 3

26
Přizpůsobení obsahu zadávací 
dokumentace („ušití na míru“)

4 6 25 27 31 16 3

27 Rozdělení veřejné zakázky 3 6 25 23 30 23 3

28 Veřejná zakázka bez výběrového řízení 1 5 11 25 25 43 2

29
Ovlivnění výsledků výběrového řízení na 
obsazení volného pracovního místa

7 4 14 25 31 28 4

30
Odměňování a hodnocení podřízených 
zaměstnanců a ředitelů příspěvkových 
organizací

2 7 9 27 25 39 5

31 Neoprávněná manipulace s dokumenty 3 2 10 27 30 40 2

32
Ovlivnění rozhodnutí zkreslením 
podkladů pro odpovědný orgán

2 3 5 32 30 37 4

33 Neoprávněná správa pohledávek 0 1 0 16 32 58 7

Z přehledové tabulky vyplývá, že korupční rizika v krajích ČR obecně, jejichž vznik

vnímají respondenti jako nejvíc pravděpodobný ve vztahu ke své funkci/zaměstnání, jsou 

zejména z oblastí dotací, a to konkrétně v následujících případech:

 ovlivnění výše dotace;

 ovlivnění hodnocení žádosti o grant nebo dotaci;

 ovlivnění předmětu podpory (podporované oblasti);

 ovlivnění rozhodnutí o udělení grantu nebo dotace;

 ovlivnění výsledku kontroly grantu nebo dotace.

Dalšími oblastmi s možností vzniku korupčního jednání jsou oblasti manipulace 

s informacemi a ovlivnění výsledku výběrového řízení, a to konkrétně v následujících 

případech:

 ovlivnění výsledků výběrového řízení na obsazení volného pracovního 

místa;

 rozdělení veřejné zakázky;

 přizpůsobení obsahu zadávací dokumentace („ušití na míru“);
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 ovlivnění hodnotící komise;

 neoprávněné poskytnutí informací některým uchazečům;

 únik informací nebo jejich neoprávněné poskytnutí.

Celkově je možné hodnotit přístup respondentů k hodnocení vnímání rizik v krajích 

České republiky jako otevřený. Respondenti se v případě, že měli potřebu vyjádřit svůj 

názor, nebáli zaškrtnout hraniční hodnoty.
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5 Použité zkratky

AK ČR Asociace krajů České republiky

ČR Česká republika

EU Evropská unie

EY Ernst & Young

GTA Grant Thornton Advisory

HMP Hlavní město Praha

JČK Jihočeský kraj

JMK Jihomoravský kraj

KHK Královéhradecký kraj

KV Kraj Vysočina

KVK Karlovarský kraj

LK Liberecký kraj

MHMP Magistrát hlavního města Prahy

MSK Moravskoslezský kraj

OLK Olomoucký kraj

OP LZZ Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

PBK Pardubický kraj2

PZK Plzeňský kraj

SČK Středočeský kraj

UV Usnesení vlády

                                                     
2 Zkratku Pk – Pardubický kraj na s. 18 používá Ernst & Young, GTA používá PBK.
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ÚK Ústecký kraj

VP Vnitřní předpis

VZMR Veřejná zakázka malého rozsahu

ZK Zlínský kraj

ZVZ Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, 
ve znění pozdějších předpisů
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6 Přílohy

Příloha č. 1 Vzor dotazníku A1

Příloha č. 2 Vzor dotazníku A2

Příloha č. 3 Vzor dotazníku B

Příloha č. 4 Vzor dotazníku C
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6.2 Příloha č. 1 - Vzor dotazníku A1

Dotazník A1
Cílem tohoto dotazníku je zjistit Vaše povědomí o boji proti korupci a Vaše osobní 
zkušenosti s korupcí ve Vašem kraji.

Cílem dotazníku není zjišťovat informace, které jsou volně dostupné.

Kraj: …………………………………………

Pracovní zařazení:  Krajský zastupitel

 Zaměstnanec krajského úřadu

 Zaměstnanec organizace zřízené krajem

Pohlaví:  Muž  Žena

Věk:   méně než 25 let     26-35 let  36-45 let  46-55 let  55 a více let

Vzdělání:   základní                                  vysokoškolské

 střední bez maturity/vyučen      střední s maturitou

         jiné: ……………………..

Délka zaměstnání na krajském úřadě nebo v organizaci zřízené krajem: 

 0 roků  1-4 roky  5-9 let  10-14 let  15 a více let

Počet let ve funkci:

 0-2 roky  3-4 roky  5-6 let  7-8 let               9-10 let

                11 a více let

1. Má Váš kraj, dle Vašich současných informací, vytvořenou protikorupční strategii / 

etický kodex zaměstnance?

Protikorupční strategie Etický kodex zaměstnance

 Ano

 Ne

 Ano

 Ne

2. Pokud ano, je dle Vašeho názoru implementován/a do praxe?

Protikorupční strategie Etický kodex zaměstnance

 Ano

 Ne

 Ano

 Ne
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3. Máte povědomí o tom, že by byl na Vašem krajském úřadě zřízen orgán, který se zabývá 

problematikou prevence korupce?

 Ano

 Ne

4. Máte povědomí o tom, zda byl na Vašem krajském úřadě implementován systém 
přijímání podnětů při podezření na korupční jednání? (Můžete zaškrtnout více možností.)

 Webový protikorupční portál

 Protikorupční linka

 Institut protikorupčního ombudsmana

 Schránka důvěry

 Zřízen jiný nástroj: ……………………………………

5. Jste si vědom/a toho, že by byla na Vašem krajském úřadě či v krajem zřízených 

organizacích realizována školení v problematice korupčního jednání a postupu v případě 

zjištění podezření na korupční jednání?

Zaměstnanec 
krajského úřadu

 Ano

 Ne

Krajský    
zastupitel 

 Ano

 Ne

Zaměstnanec organizace      
zřízené krajem

 Ano

 Ne

6. Máte povědomí o tom, zda je ve Vašem kraji přijat etický kodex krajského zastupitelstva?

 Ano

 Ne

7. Jsou dle Vašich zkušeností/informací ve Vašem kraji používána předem schválená 

vzorová znění smluvních dokumentů?

 Ano

 Ano, pouze ve specifických případech Ne

 Zpravidla Ne

 Ne

8. Máte povědomí o tom, zda byla na Vašem krajském úřadě vytvořena/přijata  

a uplatňována interní pravidla pro následující oblasti ve Vašem kraji?

Sjednávání a uzavírání smluv Veřejné zakázky Nakládání s majetkem

 Ano

 Ne

 Ano

 Ne

 Ano

 Ne
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9. Máte povědomí o tom, zda byl v rámci Vašeho kraje zřízen orgán (např. komise Rady 

kraje), který se vyjadřuje k vypisovaným veřejným zakázkám ještě před schválením jejich 

vypsání Radou kraje?

 Ano

 Ne

10. Byla, dle Vašich informací, na Vašem krajském úřadě v uplynulých 4 letech realizována 

analýza externím nezávislým subjektem zaměřená na protikorupční opatření a rizika 

korupce?

 Ano

 Ne

11. Je Vám znám fakt, že by v rámci Vašeho krajského úřadu (nad rámec zákonných 

povinností) existoval systém zpětné kontroly již uzavřených smluvních vztahů či 

dokončených zadávacích řízení, veřejných zakázek nebo speciální orgán zabývající se 

touto problematikou? 

 Ano

 Ne

12. Jaká je Vaše osobní zkušenost s korupcí na Vašem krajském úřadě?

 Byl jsem osloven s cílem dostat úplatek

 Byl po mně úplatek požadován

 Na našem krajském úřadě byla identifikována korupce

 Nikdy jsem se s korupcí na našem krajském úřadě nesetkal

 Jiné:…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

13. Jaká je Vaše osobní zkušenost s korupcí v organizacích zřizovaných krajem?

 Byl jsem osloven s cílem dostat úplatek

 Byl po mně úplatek požadován

 V některé z krajských organizací byla identifikována korupce

 Nikdy jsem se s korupcí v organizacích zřizovaných krajem nesetkal

 Jiné:…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

14. Jak byste ohodnotil/a úroveň korupce ve Vašem kraji na stupnici od 0 do 10, přičemž 10 

představuje nejvyšší míru korupce a 0 znamená žádnou korupci? (Zakroužkujte.)

0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10
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15. Z následujícího seznamu korupčních rizik zaškrtněte ta, která vnímáte jako relevantní ve 

vztahu k výkonu Vaší funkce / zaměstnání.

 Neoprávněná změna nebo neplnění 
podmínek smlouvy

 Následná změna podmínek smlouvy

 Nevýhodné podmínky uzavírané smlouvy

 Neuplatnění sankcí plynoucích ze 
smlouvy

 Převzetí předmětu plnění v rozporu se 
smlouvou 

 Přednostní úhrada závazku kraje

 Ovlivnění plánu kontrol

 Ovlivnění výsledku kontroly

 Ovlivnění rozhodnutí o pozastavení 
činnosti / odejmutí povolení k vykonávání 
činnosti

 Ovlivnění rozhodnutí v rámci (správního) 
úkonu

 Ovlivnění výsledku správního řízení 
druhého stupně

 Ovlivnění výše sankce/odpuštění sankce

 Přednostní vyřízení (správního) úkonu

 Záměrné prodlužování správních lhůt

 Úmyslné promlčení přestupku

 Ovlivnění výše dotace

 Ovlivnění hodnocení žádosti o grant 
nebo dotaci

 Ovlivnění předmětu podpory 
(podporované oblasti)

 Ovlivnění věcného hodnocení žádosti 
o dotaci

 Ovlivnění rozhodnutí o udělení grantu 
nebo dotace

 Ovlivnění výsledku kontroly grantu nebo 
dotace

 Únik informací nebo jejich neoprávněné 
poskytnutí

 Neoprávněná změna plnění veřejné 
zakázky

 Neoprávněné poskytnutí informací 
některým uchazečům

 Ovlivnění hodnotící komise

 Přizpůsobení obsahu zadávací 
dokumentace („ušití na míru")

 Rozdělení veřejné zakázky

 Veřejná zakázka bez výběrového řízení

 Ovlivnění výsledků výběrového řízení na 
obsazení volného pracovního místa

 Odměňování a hodnocení podřízených 
zaměstnanců a ředitelů příspěvkových 
organizací

 Neoprávněná manipulace s dokumenty

 Ovlivnění rozhodnutí zkreslením 
podkladů pro odpovědný orgán

 Neoprávněná správa pohledávek
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Uveďte další rizika, která vnímáte jako relevantní ve vztahu k Vaší funkci/Vašemu zaměstnání:

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………
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6.3 Příloha č. 2 - Vzor dotazníku A2

Dotazník A2
Cílem tohoto dotazníku je zjistit Vaše povědomí o boji proti korupci a Vaše osobní 
zkušenosti s korupcí ve Vašem kraji.

Cílem dotazníku není zjišťovat informace, které jsou volně dostupné.

Kraj: …………………………………………

Pracovní zařazení:  Zástupce samosprávy

 Vedoucí pracovník veřejné instituce

 Zástupce podnikatelského subjektu

 Jiné (prosím doplňte):…………………………….

Pohlaví:  Muž  Žena

Věk:   méně než 25 let  26-35 let  36-45 let  46-55 let  55 a více let

Vzdělání:   základní  vysokoškolské

 střední bez maturity / vyučen  jiné:

 střední s maturitou ……………………..

Délka zaměstnání (počet let ve funkci) na současné pozici: 

 0 roků  1-4 roky  5-9 let  10-14 let  15 a více let

1. Jak byste ohodnotil/a úroveň korupce v České republice na stupnici od 0 do 

10, přičemž 10 představuje nejvyšší míru korupce a 0 znamená žádnou 

korupci? (Zakroužkujte.)

0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10

2. Jak byste ohodnotil/a úroveň korupce na krajských úřadech všeobecně na 

stupnici od 0 do 10, přičemž 10 představuje nejvyšší míru korupce a 0 znamená 

žádnou korupci? (Zakroužkujte.)

0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10
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3. Jak byste ohodnotil/a úroveň korupce na Vašem krajském úřadě na stupnici 

od 0 do 10, přičemž 10 představuje nejvyšší míru korupce a 0 znamená žádnou 

korupci? (Zakroužkujte.)

0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10

4. Máte osobní zkušenost s korupčním jednáním či klientelismem ve vztahu 

k Vašemu krajskému úřadu?

 Ano

 Ne

Pokud ano, uveďte příklad:

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

5. Máte povědomí o zavádění protikorupčních opatření na Vašem krajském 

úřadě?

 Ano

 Ne

6. Pokud jste na předchozí otázku odpověděl/a ano, máte pocit, že jsou 

zaváděná protikorupční opatření účinná?

 Ano

 Ne

7. Máte povědomí o tom, zda byl na Vašem krajském úřadu implementován 

systém přijímání podnětů při podezření na korupční jednání? (Můžete 

zaškrtnout více možností.)

 Webový protikorupční portál

 Protikorupční linka

 Institut protikorupčního ombudsmana

 Schránka důvěry

 Zřízen jiný nástroj: ……………………………………

8. Máte povědomí o tom, zda bylo v posledních 5 letech na Vašem krajském 

úřadě odhaleno korupční jednání?

 Ano

 Ne

Pokud ano, uveďte příklad:

………………………………………………………………………………
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………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

9. Pokud jste na předchozí otázku odpověděl/a ano, domníváte se, že dané 

korupční jednání bylo adekvátním způsobem potrestáno/postiženo?

 Ano

 Ne

10. Navrhněte opatření (stručně v bodech), která by dle Vašeho názoru měla být 

zavedena na Vašem krajském úřadě v oblasti boje proti korupci:

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………
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6.4 Příloha č. 3 - Vzor dotazníku B

Dotazník B – aktivní dotazníkové šetření –

mapa rizik
Kraj:……………………….

Jaká je dle Vašeho subjektivního názoru a zkušeností pravděpodobnost výskytu korupčního jednání 

popsaného v rámci následujícího seznamu korupčních rizik a jejich scénářů na Vašem krajském 

úřadu? U každého rizika, prosíme, zaškrtněte pouze jednu z níže uvedených možností.

 velmi vysoká  vysoká  spíše vysoká  spíše nízká  nízká  velmi nízká

1. Riziko: Neoprávněná změna nebo neplnění podmínek smlouvy

Příklad scénáře: Zaměstnanec rozhodne o změně plnění uzavřené smlouvy (např. 

snížením požadavků na kvalitu nebo kvantitu plnění, navýšením ceny apod.) ve prospěch 

osoby poskytující úplatek, případně nevyžaduje (nekontroluje) důsledně její plnění.

 velmi vysoká  vysoká  spíše vysoká  spíše nízká  nízká  velmi nízká

2. Riziko: Následná změna podmínek smlouvy

Příklad scénáře: Ovlivněním členů politického orgánu dojde ke změně podmínek uzavřené 

smlouvy v neprospěch kraje a ve prospěch osoby poskytující úplatek.

 velmi vysoká  vysoká  spíše vysoká  spíše nízká  nízká  velmi nízká

3. Riziko: Nevýhodné podmínky uzavírané smlouvy

Příklad scénáře: Zaměstnanec ovlivní smlouvu uzavíranou mezi krajem a osobou poskytující 

úplatek tak, aby její obsah a smluvní podmínky byly nevýhodné pro kraj. V důsledku ovlivnění 

členů politického orgánu dojde v rámci rozhodovacího procesu v daném politickém orgánu ke 

změně smluvních podmínek v neprospěch kraje a ve prospěch osoby poskytující úplatek 

v rozporu s doporučením zaměstnanců kraje.

 velmi vysoká  vysoká  spíše vysoká  spíše nízká  nízká  velmi nízká

4. Riziko: Neuplatnění sankcí plynoucích ze smlouvy o dílo

Příklad scénáře: Zaměstnanec/politik odpovědný za realizaci investiční akce neuplatní sankce 

plynoucí ze smlouvy o dílo vůči zhotoviteli např. za nedodržení termínu předání plnění, 

odstranění zjištěných vad, za odstranění vad v záruční lhůtě apod.

 velmi vysoká  vysoká  spíše vysoká  spíše nízká  nízká  velmi nízká



98

5. Riziko: Převzetí předmětu plnění v rozporu se smlouvou o dílo

Příklad scénáře: Zaměstnanec zodpovědný za realizaci investiční akce převezme předmět plnění 

v rozporu se smlouvou o dílo, tzn. v kvalitě neodpovídající smluvním podmínkám.

 velmi vysoká  vysoká  spíše vysoká  spíše nízká  nízká  velmi nízká

6. Riziko: Přednostní úhrada závazku kraje

Příklad scénáře: Zaměstnanec zajistí přednostní úhradu závazku před termínem splatnosti firmě, 

která poskytla úplatek.

 velmi vysoká  vysoká  spíše vysoká  spíše nízká  nízká  velmi nízká

7. Riziko: Ovlivnění plánu kontrol

Příklad scénáře: Zaměstnanec provádějící kontroly ovlivní výběr kontrolovaných subjektů tak, 

aby osoba poskytující úplatek nebyla kontrolována (nebo byla kontrolována méně často než 

ostatní subjekty). V rámci rozhodnutí o plánu kontrol, který je v kompetenci politických orgánů 

dojde k vypuštění kontrolovaného subjektu z plánu kontrol.

 velmi vysoká  vysoká  spíše vysoká  spíše nízká  nízká  velmi nízká

8. Riziko: Ovlivnění výsledku kontroly

Příklad scénáře: Zaměstnanec při provádění kontroly ovlivní výsledek tak, aby vyzněl ve 

prospěch osoby poskytující úplatek (například neupozorní na zjištěný nedostatek).

 velmi vysoká  vysoká  spíše vysoká  spíše nízká  nízká  velmi nízká

9. Riziko: Ovlivnění rozhodnutí o pozastavení činnosti/odejmutí povolení 

k vykonávání činnosti

Příklad scénáře: Zaměstnanec ovlivní rozhodnutí o pozastavení činností nebo rozhodnutí 

o odejmutí k vykonávání činnosti ve prospěch osoby poskytující úplatek.

 velmi vysoká  vysoká  spíše vysoká  spíše nízká  nízká  velmi nízká

10. Riziko: Ovlivnění rozhodnutí v rámci (správního) úkonu

Příklad scénáře: Zaměstnanec v rámci (správního) úkonu rozhodne nebo ovlivní rozhodnutí ve 

prospěch osoby poskytující úplatek.

 velmi vysoká  vysoká  spíše vysoká  spíše nízká  nízká  velmi nízká

11. Riziko: Ovlivnění výsledku správního řízení druhého stupně

Příklad scénáře: Zaměstnanec ovlivní správní řízení v odvolacím řízení ve prospěch osoby 

poskytující úplatek.

 velmi vysoká  vysoká  spíše vysoká  spíše nízká  nízká  velmi nízká
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12. Riziko: Ovlivnění výše sankce/odpuštění sankce

Příklad scénáře: V rámci vyřizování přestupku / správní pokuty zvolí zaměstnanec pokutu na 

spodní hranici možných sankcí (tj. nejnižší možnou pokutu, nejkratší možné odejmutí oprávnění 

apod., včetně případného úplného prominutí sankce), případně zvolí pokutu mimo limity 

stanovené zákonem či jiným předpisem. V rámci rozhodovacího procesu daného politického 

orgánu dojde v důsledku ovlivnění členů tohoto orgánu ke snížení předpokládané sankce nebo 

jejímu odpuštění.

 velmi vysoká  vysoká  spíše vysoká  spíše nízká  nízká  velmi nízká

13. Riziko: Přednostní vyřízení (správního) úkonu

Příklad scénáře: Zaměstnanec osobě poskytující úplatek zařídí přednostní (urychlené) vyřízení 

(správního) úkonu.

 velmi vysoká  vysoká  spíše vysoká  spíše nízká  nízká  velmi nízká

14. Riziko: Záměrné prodlužování správních lhůt

Příklad scénáře: Zaměstnanec záměrně prodlužuje správní řízení s cílem získat úplatek nebo na 

základě úplatku správní řízení prodlužuje.

 velmi vysoká  vysoká  spíše vysoká  spíše nízká  nízká  velmi nízká

15. Riziko: Úmyslné promlčení přestupku

Příklad scénáře: V rámci vyřizování přestupku/správní pokuty nečiní zaměstnanec kroky vedoucí 

ke včasnému vyřízení přestupku, případně dává návod, jak se vyhnout vyřízení přestupku, aby 

byl daný případ promlčen (ve prospěch osoby poskytující úplatek).

 velmi vysoká  vysoká  spíše vysoká  spíše nízká  nízká  velmi nízká

16. Riziko: Ovlivnění výše dotace

Příklad scénáře: Zaměstnanec/politik ovlivní navrhovanou výši dotace ve prospěch osoby 

poskytující úplatek.

 velmi vysoká  vysoká  spíše vysoká  spíše nízká  nízká  velmi nízká

17. Riziko: Ovlivnění hodnocení žádosti o grant nebo dotaci

Příklad scénáře: Zaměstnanec/politik provádějící hodnocení žádostí o grant nebo dotaci navýší 

bodové hodnocení žádosti tak, aby ovlivnil rozhodnutí ve prospěch osoby poskytující úplatek.

 velmi vysoká  vysoká  spíše vysoká  spíše nízká  nízká  velmi nízká

18. Riziko: Ovlivnění předmětu podpory (podporované oblasti)

Příklad scénáře: Zaměstnanec/politik ovlivní předmět grantu nebo dotace ve prospěch osoby 

poskytující úplatek.

 velmi vysoká  vysoká  spíše vysoká  spíše nízká  nízká  velmi nízká
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19. Riziko: Ovlivnění rozhodnutí o udělení grantu nebo dotace

Příklad scénáře: Člen komise (případně více členů) rozhodující o udělení grantu nebo dotace 

ovlivní rozhodnutí komise ve prospěch osoby poskytující úplatek.

 velmi vysoká  vysoká  spíše vysoká  spíše nízká  nízká  velmi nízká

20. Riziko: Ovlivnění výsledku kontroly grantu nebo dotace

Příklad scénáře: Zaměstnanec/politik provádějící kontrolu změní výsledek kontroly, který by 

mohl vést k postihu kontrolované osoby (například neupozorní na zjištěné porušení pravidel 

poskytnutí grantu nebo dotace či jiné zjištěné skutečnosti).

 velmi vysoká  vysoká  spíše vysoká  spíše nízká  nízká  velmi nízká

21. Riziko: Ovlivnění věcného hodnocení žádosti o dotaci

Příklad scénáře: Zaměstnanec provádějící věcné hodnocení žádostí o dotaci posoudí nedodržení 

závazných lhůt k předkládání žádosti tak, aby ovlivnil rozhodnutí ve prospěch osoby poskytující 

úplatek.

 velmi vysoká  vysoká  spíše vysoká  spíše nízká  nízká  velmi nízká

22. Riziko: Únik informací nebo jejich neoprávněné poskytnutí

Příklad scénáře: Zaměstnanec/politik neoprávněně poskytne informace osobě poskytující 

úplatek (např. poskytnutím neveřejných informací, informací zvýhodňujících některé subjekty 

v obchodním styku apod.).

 velmi vysoká  vysoká  spíše vysoká  spíše nízká  nízká  velmi nízká

23. Riziko: Neoprávněná změna plnění veřejné zakázky

Příklad scénáře: Zaměstnanec/politická reprezentace rozhodne o změně plnění veřejné zakázky 

(např. snížením požadavků na kvalitu nebo kvantitu plnění, navýšením ceny apod.) ve prospěch 

osoby poskytující úplatek.

 velmi vysoká  vysoká  spíše vysoká  spíše nízká  nízká  velmi nízká

24. Riziko: Neoprávněné poskytnutí informací některým uchazečům

Příklad scénáře: Zaměstnanec poskytne informace o předmětu, termínu vypsání nebo průběhu 

veřejné zakázky (případně jiné informace) zájemci poskytujícímu úplatek dříve nebo v jiné 

(přesnější, úplnější) podobě než ostatním uchazečům o veřejnou zakázku.

 velmi vysoká  vysoká  spíše vysoká  spíše nízká  nízká  velmi nízká

25. Riziko: Ovlivnění hodnotící komise

Příklad scénáře: Člen hodnotící komise (případně více členů) ovlivní rozhodnutí výběrové 

komise ve prospěch osoby poskytující úplatek.

 velmi vysoká  vysoká  spíše vysoká  spíše nízká  nízká  velmi nízká
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26. Riziko: Přizpůsobení obsahu zadávací dokumentace („ušití na míru")

Příklad scénáře: Zaměstnanec nastaví předmět veřejné zakázky, technické podmínky, hodnoticí 

nebo kvalifikační kritéria v zadávací dokumentaci tak, aby vyhovovala předem určenému zájemci 

poskytujícímu úplatek a znevýhodnila ostatní uchazeče o veřejnou zakázku nebo jim znemožnila 

účast ve veřejné zakázce.

 velmi vysoká  vysoká  spíše vysoká  spíše nízká  nízká  velmi nízká

27. Riziko: Rozdělení veřejné zakázky

Příklad scénáře: Zaměstnanec/politik rozdělí předmět veřejné zakázky do několika menších tak, 

aby tyto zakázky mohly být realizovány podle odlišných (mírnějších) pravidel (případně, aby 

mohly být tyto veřejné zakázky realizovány bez výběrového řízení).

 velmi vysoká  vysoká  spíše vysoká  spíše nízká  nízká  velmi nízká

28. Riziko: Veřejná zakázka bez výběrového řízení

Příklad scénáře: Zaměstnanec vybere pro plnění veřejné zakázky osobu poskytující úplatek bez 

výběrového řízení, případně oslovuje se žádostí o předložení cenové nabídky vždy stejný okruh 

osob (tzv. shadow bidders).

 velmi vysoká  vysoká  spíše vysoká  spíše nízká  nízká  velmi nízká

29. Riziko: Ovlivnění výsledků výběrového řízení na obsazení volného pracovního 

místa

Příklad scénáře: Zaměstnanec ovlivní rozhodnutí o přijetí pracovníka na obsazení volného 

pracovního místa ve prospěch osoby poskytující úplatek.

 velmi vysoká  vysoká  spíše vysoká  spíše nízká  nízká  velmi nízká

30. Riziko: Odměňování a hodnocení podřízených zaměstnanců a ředitelů 

příspěvkových organizací

Příklad scénáře: Zaměstnanec/politik navrhne za úplatu vyplacení odměny nebo její navýšení.

 velmi vysoká  vysoká  spíše vysoká  spíše nízká  nízká  velmi nízká

31. Riziko: Neoprávněná manipulace s dokumenty

Příklad scénáře: Zaměstnanec manipuluje s dokumenty tak, aby vyhověl osobě poskytující 

úplatek (ztráta dokumentu, změna termínů, změna v dokumentaci ve prospěch osoby poskytující 

úplatek, …).

 velmi vysoká  vysoká  spíše vysoká  spíše nízká  nízká  velmi nízká

32. Riziko: Ovlivnění rozhodnutí zkreslením podkladů pro odpovědný orgán

Příklad scénáře: Zaměstnanec ovlivní rozhodnutí zkreslením podkladů pro příslušný orgán (Rada 

kraje, Zastupitelstvo kraje či jiný orgán) tak, aby rozhodnutí vyznělo ve prospěch osoby 

poskytující úplatek.

 velmi vysoká  vysoká  spíše vysoká  spíše nízká  nízká  velmi nízká
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33. Riziko: Neoprávněná správa pohledávek

Příklad scénáře: Zaměstnanec změní údaje v evidenci pohledávek kraje a KÚ ve prospěch osoby, 

která mu dala úplatek (např. sníží nebo zcela vymaže evidovanou pohledávku, změní nebo 

posune datum splatnosti, odkládá vymáhání pohledávky, úmyslně způsobí prekluzi pohledávky).

 velmi vysoká  vysoká  spíše vysoká  spíše nízká  nízká  velmi nízká
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6.5 Příloha č. 4 - Vzor dotazníku C

Vážený pane řediteli,

naše společnost na základě smlouvy s Asociací krajů České republiky, 

uzavřené na základě usnesení Rady Asociace Krajů ČR č. 428 ze dne 24. června 2011, 

realizuje projekt zaměřený na tvorbu protikorupční strategie Asociace krajů 

a protikorupčních strategií jednotlivých krajů. 

V rámci tohoto projektu realizujeme i komparativní studii, která má mimo 

jiné za cíl i zmapování v současné době zavedených protikorupčních opatření 

v jednotlivých krajích. Proto bychom Vás rádi požádali o zodpovězení následujících 

otázek, respektive o zaslání relevantních podkladů týkajících se dané problematiky. 

Zároveň Vás také tímto žádáme o určení kompetentní osoby, se kterou můžeme 

následně komunikovat a případně ji požádat o některé doplňující informace. 

Za celý náš projektový tým Vám velice děkuji za rychlou reakci a budu se 

těšit na další spolupráci.

S pozdravem

Ing. Ondřej Červinka

Manažer Grant Thornton Advisory, s.r.o.

Dotazník:

a) Zpracoval již váš kraj (krajský úřad) protikorupční strategii, popř. jiný dokument, který se 

zabývá oblastí protikorupčních opatření? Pokud ano, prosíme o zaslání. Pokud ne, začali jste 

takovou metodiku zpracovávat a v jaké jste případně fázi rozpracování takového 

dokumentu?

b) Zpracoval již váš kraj (krajský úřad) metodiku zadávání veřejných zakázek? Pokud ano, 

prosíme o zaslání. Pokud ne, začali jste takovou metodiku zpracovávat a v jaké jste případně 

fázi rozpracování takového dokumentu?

c) Máte upraven organizační řád/kompetenční řád (jiný organizační či kompetenční předpis), 

který:
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- vymezuje věcnou působnost jednotlivých organizačních útvarů kraje, resp., který

vymezuje kompetence jednotlivých organizačních útvarů kraje;

- upravuje schvalovací procesy?

Pokud ano, prosíme o zaslání takového dokumentu. Pokud ne, začali jste takový řád (jiný 

organizační či kompetenční předpis) zpracovávat a v jaké jste případně fázi rozpracování 

takového dokumentu?

d) Máte zřízen specializovaný orgán pro boj proti korupci? Pokud ano, prosíme o kontaktní 

údaje kompetentní osoby.

e) Máte vytvořený systém přijímání podnětů (protikorupční linka apod.)? Pokud ano, 

prosíme o stručný popis systému.

f) Přijal Váš kraj etický kodex zaměstnance či etický kodex zastupitele? Pokud ano, tak

uveďte který a prosíme o zaslání jeho textu.

g) Realizujete povinná školení pro zaměstnance v oblasti protikorupčních strategií? Pokud 

ano, uveďte která a jejich četnost.

h) Používáte v rámci smluvních vztahů Vašeho kraje Vzorové smlouvy? Pokud ano, prosím 

uveďte které a případně zašlete uvedené vzory. 

i) Máte zavedena interní pravidla pro sjednávání smluv. Pokud ano, prosíme o jejich zaslání.

j) Máte zavedena interní pravidla/směrnice pro zadávání veřejných zakázek? Pokud ano, 

prosíme o jejich zaslání.

k) Máte zavedena interní pravidla pro nakládání s majetkem kraje? Pokud ano, prosíme

o jejich zaslání.

Prosíme o vepsání odpovědí přímo do výše uvedeného dotazníku. Požadované dokumenty prosíme zaslat 

nejlépe v el. podobě na e-mail: ondrej.cervinka@cz.gt.com.

V listinné podobě (není-li k dispozici el. podoba) na adresu:

k rukám Ing. Ondřeje Červinky

Grant Thornton Advisory, s.r.o. 

Žatecká 55/14, 

Praha 1, 110 00

V případě jakýchkoli dotazů nás neváhejte kontaktovat na tel.: 603 570 337
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