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Stručný popis projektu 
 
Projekt Metodická podpora protikorupčních aktivit krajů měl za úkol vytvořit strategie pro 
realizaci protikorupčních opatření a proškolit pracovníky krajských úřadů v realizaci těchto 
protikorupčních opatření. 
 
Hlavní cíle   
 

 definování a nastavení jednotného systému pro potřeby sledování možných oblastí 
korupce ve veřejné správě na regionální úrovni, 

  nastavení systému a efektivních opatření proti možné korupci v činnostech krajských 
úřadů, 

 prevence korupčního jednání, 

 strategický dokument boje proti korupci: Souhrnná protikorupční strategie krajů a  12 
dílčích strategií pro jednotlivé kraje (bez Prahy a Jihomoravského kraje, které své 
strategie zpracovaly v průběhu projektu) 

 
Stanovené Indikátory byly splněny 
 

 133 podpořených osob - proškolených zaměstnanců krajských úřadů, bylo školeno 
159 pracovníků krajských úřadů 

 1 podpořená organizace - Asociace krajů ČR 

 3 inovativní produkty:  
1) 1 Analýza současného stavu 
2) 1 Komparativní studie porovnávající způsob boje proti korupci u regionálních 

institucí ve vybraných členských státech EU a mezi jednotlivými kraji ČR 
3)  Strategie boje proti korupci 

 133 úspěšných absolventů kurzů, kurz absolvovalo 150 pracovníků krajských úřadů 
 
Hlavní aktivity projektu 
 

 Řízení a administrace projektu 

 Analýza současného stavu boje proti korupci, komparativní studie 

 Tvorba strategie boje proti korupci 

 Školení zaměstnanců krajských úřadů 

 Závěrečná konference 
 
Složení realizačního týmu 
 

 garant projektu (0,5 úvazku) 

 finanční konzultant (0,3 úvazku) 

 právník (0,3 úvazku) 

 administrativní pracovník (0,5 úvazku) 
 



 
Doba trvání projektu 
 
Doba realizace projektu: 1. únor 2011 až 30. duben 2013 
 
Věcná část projektu 
 
Realizované činnosti resp. dosažené cíle 
 
Projekt byl ukončen, plánované cíle a stanovené indikátory byly dosaženy. 

 Byla zpracována analýza současného stavu boje proti korupci v jednotlivých krajích. 

 Byla vytvořena komparativní studie porovnávající způsob boje proti korupci u 
regionálních institucí ve vybraných členských státech EU a mezi jednotlivými kraji ČR. 

 Souhrnná protikorupční strategie krajů a  12 dílčích strategií pro jednotlivé kraje (bez 
Hl. m. Prahy a Jihomoravského kraje, které své strategie zpracovaly v průběhu 
projektu) 

 Závěrečná konference 17. dubna 2013 v pražském hotelu Bohemia presentovala 
zástupcům krajů a krajským politikům výstupy projektu a možný další vývoj v oblasti 
prevence korupce.   

 Součástí školení pracovníků krajského úřadu a krajských representantů byly i 
pracovní materiály, návrh protikorupční strategie kraje, návrh opatření a plán jejich 
implementace a metodická pomůcka pro lektory, kteří se budou zabývat dalším 
vzděláváním pracovníků krajského úřadu a monitorování možných korupčních rizik. 

 Jako součást projektu byly zpracovány webové stránky projektu, 
 

Základní změny v projektu 
 

 byl změněn počet zapojených krajů ze 14 na 12, Hl. m. Praha a Jihomoravský kraj 
měly již protikorupční strategie zpracovány, 

 byl změněn termín dokončení projektu z 31. ledna 2013 na 30. duben 2013 z důvodů 
posouzení výběrového řízení ze strany ÚOHS. 

 
Ekonomická část            

 
Základní údaje Schválený rozpočet Výdaje projektu 

Celkem  12 047 860,00 Kč 4 528 013,96 Kč 

Z toho 85 % 10 240 681,00 Kč 3 848 811,87 Kč 

Z toho 15 % 1 807 179,00 Kč  679 202,10 Kč 

 
Celkem byly dosud předloženy 4 monitorovací zprávy, přičemž uskutečněné výdaje uvedené 
v prvních třech zprávách byly Zprostředkujícím subjektem MV (ZS MV) schváleny jako 
způsobilé a proplaceny. V současné době čekáme na schválení závěrečné monitorovací 
zprávy a uzavření projektu. 
 
Konečné doúčtování projektu bude provedeno po schválení uvedené závěrečné 
monitorovací zprávy. 
 
Součástí ukončení financování projektu byl i audit hospodaření provedený auditorskou 
společností FINCO–AUDIT, spol. s.r.o. (auditorská společnost KA ČR, osvědčení č. 206), 
přičemž výrok auditora zní: „Podle našeho názoru ověřovaný projekt „Metodická podpora 
protikorupčních aktivit krajů ČR“ ve všech podstatných aspektech věrně a poctivě zobrazuje 



 
čerpání prostředků a splňuje podmínky vyplývající z Rozhodnutí o poskytnutí dotace 
č.03/62“. 
 

Poskytnuté dotace od odboru strukturálních fondu (OSF), uvolněné prostředky 
z rezervního fondu AKČR, proplacené žádosti o platbu v Kč: 

 
Měsíc/rok Uvolněné prostředky AKČR Proplacené prostředky OSF/ŽOP 

únor 2011 1 000 000 0  

březen 2011 0 2 048 126,00    
únor 2012 0  1 972 659,16    
říjen 2012 0 297 500,00 
Celkem 1 000 000 4 318 285,16 

 
Celkové výdaje projektu v Kč 

 

Druh výdajů rozpočtu 
schválené výdaje 

projektu 
výdaje projektu 

01. Osobní náklady 1 843 610 1 650 860,00 

02. Cestovné 112 800 6 051,00 

03. Zařízení a vybavení 129 500 111 423,00 

04. Místní kancelář / náklady projektu 463 200 53 529,60 

05. Nákup služeb 9 498 750    2 711 570,90 

06. Stavební úpravy 0 0,00 

07. Přímá podpora 0 0,00 

08. Celkové způsobilé náklady 12 047 860 4 533 434,50 
09. Příjmy projektu  5 420,54 
Celkové způsobilé náklady po odečtu příjmů 12 047 860 4 528 013,96 
 
 

 
Zajištění udržitelnosti  
 

 kraje rozpracovaly jednotlivé strategie na aktuální situaci, podle informací z krajů 
probíhá pravidelné školení pracovníků krajských úřadů a školení nově přijímaných 
pracovníků, 

 zpracované dokumenty byly k dalšímu použití předány representantům krajů. Kopie 
jsou uloženy v kanceláři AKČR a k dispozici na webových stránkách 
www.prevencekorupce.cz 


