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Interní protikorupční program Správy Národního parku Podyjí 

Úvod 

Interní protikorupční program (dále jen „IPP“) Správy NP Podyjí (dále jen „Správy NP“) je souborem 

postupů a opatření k řízení korupčních rizik, která jsou zaměstnanci Správy NP v rozhodovacím procesu 

povinni dodržovat. Jeho cílem je omezit předpoklady pro vznik korupčního jednání v činnostech 

organizace a ochránit majetek státu.  

IPP Správy NP vychází z požadavků Vlády České republiky, které jsou opakovaně formulovány v jejích 

usneseních a opatřeních: Usnesení vlády č. 752 ze dne 2. října 2013, ve znění Usnesení vlády č. 851 ze dne 

13. listopadu 2013, kterým byl schválen „Rámcový rezortní interní protikorupční program“ (dále jen 

„RRIPP“), který byl aktualizovaný Usnesením vlády č. 1077 ze dne 21. prosince 2015 a dále aktualizován 

Usnesením č. 853 ze dne 29. listopadu 2017 a na základě plnění úkolu č. 6.2.1. „Rezortní interní 

protikorupční programy“ zakotveného v dokumentu „Od korupce k integritě – Strategie vlády v boji s 

korupcí na období let 2013 a 2014“, který byl schválen Usnesením vlády č. 39 ze dne 16. ledna 2013 a 

v návaznosti na Rezortní interní protikorupční program Ministerstva životního prostředí ze dne 27. června 

2018.  

IPP Správy NP tvoří pět základních částí: 

1) Vytváření a posilování protikorupčního klimatu 

2) Transparentnost 

3) Řízení korupčních rizik a monitoring kontrol 

4) Postupy při podezření na korupci 

5) Vyhodnocení interního protikorupčního programu 

1. Vytváření a posilování protikorupčního klimatu 

Vytváření a posilování protikorupčního klimatu je zastřešující oblastí IPP Správy NP. K jejímu naplňování 

slouží: propagace protikorupčního postoje vedoucími pracovníky, etický kodex, vzdělávání zaměstnanců, 

systém pro oznámení podezření na korupci a ochrana oznamovatelů. 

1.1 Propagace protikorupčního postoje vedoucími pracovníky 

Protikorupčním postojem se vedle vlastní bezúhonnosti rozumí zejména dodržování právních a vnitřních 

předpisů, zdůrazňování významu ochrany majetku státu, zdůrazňování důležitosti existence a dodržování 

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

podezření a na případné vyvození adekvátních disciplinárních a jiných opatření. 

Termín: průběžně 

Zodpovídá: vedoucí pracovníci Správy NP na všech úrovních řízení 

1.2 Etický kodex 
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Oblast etického jednání je na Správě NP řešena „Etickým kodexem úředníků a zaměstnanců veřejné 

správy“, který je uveřejněn na webových stránkách Vlády ČR na adrese: 

http://kormoran.vlada.cz/usneseni/usneseni_webtest.nsf/0/0A662BBE88D85C58C12579F700466BD6/$FI

LE/331%20p%C5%99%C3%ADloha%20w120509a.0331.pdf . Jeho účelem je, aby všichni zaměstnanci 

vědomě a aktivně dodržovali etické zásady při plnění určených úkolů. 

Termín: průběžně 

Zodpovídá: všichni zaměstnanci Správy NP 

1.3 Vzdělávání zaměstnanců 

Při vzdělávání zaměstnanců je třeba zajišťovat školení týkající se potírání korupce tak, aby byla hlavní 

pozornost soustředěna na oblasti činností, ve kterých je dle mapy rizik spojených s korupcí přítomna vyšší 

míra rizika.  

Termín: průběžně 

Zodpovídá: vedoucí pracovníci Správy NP 

1.4 Systém pro oznamování podezření na korupci 

Systém pro oznamování podezření na korupci na Správě NP vychází z „Etického kodexu úředníků a 

zaměstnanců veřejné správy“ a je řešen organizační směrnicí k postupu při oznamování korupčního 

jednání na Správě NP (Organizační směrnice č. 5/2014,Postupy při oznamování korupčního jednání). Na 

základě výše uvedených dokumentů existují na Správě Národního parku Podyjí následující možnosti 

oznámení podezření na korupční jednání: 

Možnost anonymního vyplnění online formuláře na adrese: http://www.nppodyji.cz/formularkorupce 

nebo zaslání oznámení na speciální emailovou adresu: korupce@nppodyji.cz nebo dopisem poštou 

k rukám pověřeného pracovníka.   

Termín: průběžně 

Zodpovídá: ředitel a jim pověřený pracovník 

1.5. Ochrana oznamovatelů 

Ochrana oznamovatelů je na Správě NP řešena organizační směrnicí k postupu při oznamování 

korupčního jednání (Organizační směrnice č. 5/2014,Postupy při oznamování korupčního jednání). 

Ochrana oznamovatelů je vázána i na plnění dalších protikorupčních opatření vlády České republiky. 

Termín: průběžně 

Zodpovídá: ředitel 

2. Transparentnost 

Transparentnost umožňuje veřejnou kontrolu hospodaření státu jak zaměstnanci, tak veřejností. Zároveň 

zvyšuje pravděpodobnost odhalení korupce a tím odrazuje od korupčního jednání. 

http://kormoran.vlada.cz/usneseni/usneseni_webtest.nsf/0/0A662BBE88D85C58C12579F700466BD6/$FILE/331%20p%C5%99%C3%ADloha%20w120509a.0331.pdf
http://kormoran.vlada.cz/usneseni/usneseni_webtest.nsf/0/0A662BBE88D85C58C12579F700466BD6/$FILE/331%20p%C5%99%C3%ADloha%20w120509a.0331.pdf
http://www.nppodyji.cz/formularkorupce
mailto:korupce@nppodyji.cz
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Transparentnosti je na Správě NP zabezpečena průběžným zveřejňováním dvou druhů informací: 

informace o veřejných prostředcích a informace o systému rozhodování. Jejich zveřejňování je prováděno 

v souladu s platnou legislativou a v rozsahu daném vnitřními předpisů Správy NP (např. zákon č. 134/2016 

Sb., o zadávání veřejných zakázek, a všechny související právní a prováděcí předpisy a akty řízení vlády 

(usnesení vlády)). 

2.1. Zveřejňování informací o veřejných prostředcích 

2.1.1. Informace o rozpočtu 

Informace o rozpočtu organizace jsou pro jednotlivá období zveřejňovány na webových stránkách. Za rok 

2017 zde: http://monitor.statnipokladna.cz/2017/prispevkove-organizace/detail/00837971  

2.1.2. Informace vztahující se k výběru dodavatelů, vč. Veřejných  zakázek 

Na webových stránkách Správy NP je zřízena v sekci „Správa NP – Organizace“ rubrika „Veřejné zakázky“ 

(odkaz: http://www.nppodyji.cz/verejne-zakazky ) a dále odkazy na tzv. profil zadavatele (odkaz: 

https://ezak.mzp.cz/profile_display_11.html ). Předmětné informace jsou uveřejňovány v souladu 

s příslušnými právními a prováděcími předpisy. Informace o uzavřených smlouvách jsou zveřejňovány dle 

zákona o registru smluv na https://smlouvy.gov.cz/ . 

Předmětné informace uveřejňuje Odbor ekonomicko – provozní a pověření pracovníci v souladu 

s příslušnými právními a prováděcími předpisy a akty řízení vlády (např. aktuální zákon č. 134/2016 Sb. A 

vyhlášky č. 168/2016 a 260/2016 Sb., předchozí zákon č. 137/2006 Sb., vyhlášky č. 9/2011 Sb. A 133/2012 

Sb.), a dále v souladu s příslušnými interními předpisy Správy NP.  

Termín: Průběžně 

Odpovídá: vedoucí odboru ekonomicko-provozní pověření pracovníci 

2.1.3  Informace k poskytování grantů a dotací z evropských a jiných fondů 

Informace jsou zveřejňovány na webových stránkách Správy Národního parku Podyjí na adrese: 

http://www.nppodyji.cz/dotace   

Termín: průběžně 

Zodpovídá: vedoucí odboru ekonomicko-provozní a pověření pracovníci 

2.1.4 Informace vztahující se k nakládání s majetkem Správy NP 

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

„Nabídka prodeje majetku“ a „Nabídka pronájmu“ (odkazy: http://www.nppodyji.cz/prodej-majetku a 

http://www.nppodyji.cz/pronajem ). Majetek je nabízen také prostřednictvím portálu 

http://nabidkySI.uzsvm.cz. Zajišťují pověření pracovníci z Oddělení provozně technického a Oddělení 

veřejných vztahů, dokumentace a informatiky. 

Termín: Průběžně 

Odpovídá: vedoucí odboru ekonomicko-provozní a pověření pracovníci 

http://monitor.statnipokladna.cz/2017/prispevkove-organizace/detail/00837971
http://www.nppodyji.cz/verejne-zakazky
https://ezak.mzp.cz/profile_display_11.html
https://smlouvy.gov.cz/
http://www.nppodyji.cz/dotace
http://www.nppodyji.cz/prodej-majetku
http://www.nppodyji.cz/pronajem
http://nabidkysi.uzsvm.cz/
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2.1.5 Informace o uskutečněných veřejných zakázkách, vč. Veřejných zakázek malého 

rozsahu 

Na webových stránkách Správy NP je zřízena v sekci „Správa NP – Organizace“ rubrika „Veřejné zakázky“ 

(odkaz: http://www.nppodyji.cz/verejne-zakazky ) a dále odkazy na tzv. profil zadavatele (odkaz: 

https://ezak.mzp.cz/profile_display_11.html ), kde jsou v souladu s platnou legislativou všechny 

informace. Předmětné informace jsou uveřejňovány v souladu s příslušnými právními a interními 

předpisy. Informace o uzavřených smlouvách jsou zveřejňovány dle zákona o registru smluv na 

https://smlouvy.gov.cz/  

Předmětné informace uveřejňuje Odbor ekonomicko – provozní a pověření pracovníci v souladu 

s příslušnými právními a prováděcími předpisy a akty řízení vlády (např. aktuální zákon č. 134/2016 Sb. A 

vyhlášky č. 168/2016 a 260/2016 Sb., předchozí zákon č. 137/2006 Sb., vyhlášky č. 9/2011 Sb. A 133/2012 

Sb.), a dále v souladu s příslušnými interními předpisy Správy NP.  

Termín: průběžně 

Zodpovídá: vedoucí odboru ekonomicko-provozní a pověření pracovníci 

2.1.6 Informace o uzavřených smlouvách, vč. Dodatků 

Informace o uzavřených smlouvách jsou zveřejňovány dle zákona o registru smluv na 

https://smlouvy.gov.cz/  

Termín: průběžně 

Zodpovídá: vedoucí odboru ekonomicko-provozní a pověření pracovníci 

2.1.7 Informace o poradcích a poradních orgánech 
V souladu s vládou schválenou Strategií, Vládní koncepcí a Akčními plány pro rok 2015, 2016, 2017 

zůstává plošnou povinností všech rezortů zveřejňování souhrnného seznamu poradců a poradních orgánů 

(včetně odměn) na webových stránkách rezortu. Tyto informace jsou aktualizovány každého půl roku za 

předchozí pololetí na adrese: http://www.nppodyji.cz/poradci-a-poradni-organy  

Termín: pravidelně k 30. 6. A 31. 12. Kalendářního roku 

Zodpovídá: pověřený pracovník 

2.2. Zveřejňování informací o systému rozhodování 

Informace o struktuře Správy NP jsou zveřejňovány na webových stránkách Správy NP v sekci „Kontakty“ 

rubrika „Organizační struktura“ (odkaz: http://www.nppodyji.cz/organizacni-struktura-spravy-narodniho-

parku-podyji ). Profesní životopisy do úrovně vedoucích odborů jsou zveřejněny na 

http://www.nppodyji.cz/seznam-zamestnancu  

Termín: průběžně 

Zodpovídá: ředitel a zodpovědný pracovník 

2.3 Sjednocení umístění protikorupčních informací na internetových stránkách 

http://www.nppodyji.cz/verejne-zakazky
https://ezak.mzp.cz/profile_display_11.html
https://smlouvy.gov.cz/
https://smlouvy.gov.cz/
http://www.nppodyji.cz/poradci-a-poradni-organy
http://www.nppodyji.cz/organizacni-struktura-spravy-narodniho-parku-podyji
http://www.nppodyji.cz/organizacni-struktura-spravy-narodniho-parku-podyji
http://www.nppodyji.cz/seznam-zamestnancu
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K zvýšení transparentnosti sjednocením místa na internetových stránkách Správy NP je umístěn text o 
protikorupční problematice, a jsou zveřejněny základní informace o boji s korupcí na Správě NP. 
(http://www.nppodyji.cz/kontaktni-centrum-proti-korupci ) 
 
Termín: průběžně 
Zodpovídá: ředitel a zodpovědný pracovník 
 

3. Řízení protikorupčních rizik a monitoring kontrol 

Řízení korupčních rizik a monitoring kontrol je na Správě NP řešen směrnicí o systému řízení korupčních 

rizik na Správě NP Podyjí (Organizační směrnice č. 6/2014, Systém řízení korupčních rizik). Aktivní řízení 

korupčních rizik spolu s manažerskou správou kontrolních mechanismů v rizikových oblastech jsou 

základními nástroji boje s korupcí. V IPP Správy NP se bude jednat o tři dílčí oblasti: hodnocení korupčních 

rizik, monitoring kontrolních mechanismů odhalujících korupci a prošetřování rizikových oblastí. 

3.1 Hodnocení korupčních rizik 

Hodnocení korupčních rizik, prováděné pravidelně jednou ročně. Hodnocení korupčních rizik obsahuje: 

identifikaci a hodnocení korupčních rizik ve všech činnostech organizace, vytvoření či aktualizaci mapy 

rizik (včetně korupčních), přijetí opatření ke snížení pravděpodobnosti či dopadu korupčních rizik a jejich 

sledování 

Termín: do 31.10 kalendářního roku 

Zodpovídá: ředitel 

Spolupráce: vedoucí pracovníci Správy NP 

3.2. Monitoring kontrolních mechanizmů odhalujících korupci 

Pravidelné prověřování kontrolních mechanismů v oblastech korupčního rizika z hlediska toho, jak jsou 

účinné pro zabránění či odhalení korupčního jednání včetně přijímání opatření posilujících tyto 

mechanismy. 

Termín: průběžně 

Zodpovídá: vedoucí pracovníci Správy NP na všech stupních řízení ve své kompetenci 

3.3. Prošetřování rizikových oblastí 

Pravidelná prošetřování oblastí, v nichž je riziko korupce hodnoceno jako významné, se provádí s cílem 

identifikovat a vyhodnotit skutečnosti nasvědčující výskytu korupčního jednání. 

Termín: průběžně 

Zodpovídá: vedoucí pracovníci Správy NP na všech stupních řízení ve své kompetenci 

4. Postupy při podezření na korupci 

Oblast postupů při podezření na korupci se váže na dílčí oblasti systému pro oznamování podezření na 

korupci a ochrany oznamovatelů. Je specifikována do dvou dílčích oblastí: postupy při prošetřování 

podezření na korupci a nápravná opatření. 

http://www.nppodyji.cz/kontaktni-centrum-proti-korupci
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4.1. Postupy při prošetřování podezření na korupci 

Postup při prošetřování podezření na korupci je na Správě NP řešen organizační směrnicí k postupu při 

oznamování korupčního jednání (Organizační směrnice č. 5/2014, Postupy při oznamování korupčního 

jednání) 

Termín: průběžně 

Zodpovídá: ředitel a jim pověřený pracovník 

4.2. Následná opatření 

Postup přijímání následných opatření je na Správě NP řešen organizační směrnicí k postupu při 

oznamování korupčního jednání. (Organizační směrnice č. 5/2014, Postupy při oznamování korupčního 

jednání) 

Termín: průběžně 

Zodpovídá: vedoucí pracovníci Správy NP 

5. Vyhodnocování IPP Správy NP 

Cílem je zdokonalovat IPP a umožnit koordinaci protikorupčních aktivit napříč rezorty. 

Termínové vymezení plnění těchto oblastí je nově upraveno Usnesením č. 853 ze dne 29. Listopadu 2017, 

kterým byla schválena aktualizace RRIPP 2017.  

5.1.  Shromáždění údajů a vyhodnocování IPP Správy NP 

Shromáždění údajů a pravidelné vyhodnocení IPP Správy NP je zaměřeno na plnění všech jeho částí (jak 

kvalitativně, tak kvantitativně), na účinnost tohoto plnění a na implementaci nápravných opatření.  

Dle RRIPP 2017 je nově vyhodnocení účinnosti nastaveno, aby probíhalo ve dvouletých cyklech (v lichých 

letech), čímž bude umožněna pravidelná a podrobná analýza protikorupčních opatření a jejich vylepšení. 

Vyhodnocení IPP Správy NP, je podkladem pro zpracování svodné Zprávy o stavu a způsobu splnění úkolů 

obsažených v Akčním plánu boje s korupcí za daný rok.  Správa NP jej zašle řediteli odboru interního 

auditu a finanční kontroly MŽP nejpozději do 31. Ledna následného roku. 

Termín: do 31. 12. Lichého kalendářního roku vyhodnocení IPP Správy NP 

Zodpovídá: ředitel a jim pověřený pracovník 

5.2. Aktualizace a zveřejňování IPP Správy NP 

Pravidelné aktualizování IPP Správy NP na základě Vyhodnocení IPP Správy NP předešlého roku. 

Termín: do dne 30. 6. Každého sudého kalendářního roku  

Zodpovídá: ředitel a jim pověřený pracovník 

 

Tomáš Rothröckl                     Ve Znojmě dne 28. 6. 2018 


