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Vyhodnocení plnění Interního protikorupčního programu  
 
 

Tato zpráva je předkládána řediteli školy k projednání v poradě vedení VPŠ a SPŠ MV v Praze 
na základě ustanovení čl. 7 PŘŠ č. 90/2018, Interní protikorupční program. Zpráva je 
vypracována dle aktuálního stavu ke dni 20. 10. 2018. Podkladem ke zpracování zprávy byla 
vyhodnocení, která interní auditor obdržel od jednotlivých vedoucích zaměstnanců školy. 
Většina dílčích hodnocení byla doplňována dodatečnými informacemi, týkajícími se opatření 
k eliminaci rizik, jejich plnění a četnosti provádění jednotlivých operativních zjištění. 

Dle obdržených vyhodnocení protikorupčních rizik lze konstatovat, že v hodnoceném období 
nenastala žádná skutečnost nasvědčující na korupci.  

V rámci plnění úkolů z IPP dochází dle poskytnutých informací k: 

a) uplatňování protikorupčního postoje na pracovištích školy, 
b) sledování dodržování a propagace Etického kodexu zaměstnanců a Etického kodexu 

Policie ČR,  
c) seznámení nových zaměstnanců s Etickým kodexem zaměstnanců a Etickým 

kodexem Policie ČR, 
d) plánování kontrol zaměřených na dodržování protikorupčních opatření (kontrola 

prováděná vedoucími zaměstnanci), 
e) pravidelné kontrole schránky umožňující anonymní oznámení případného korupčního 

jednání,  
f) pravidelné kontrole obsahu e-mailové adresy pro přijímání oznámení o případné 

korupci (emailová adresa i telefonní číslo je zveřejněno na webových stránkách školy). 
g) zveřejňování informací. 

 

Školení zaměstnanců školy v oblasti boje s korupcí a v seznamování zaměstnanců 
s odhalenými případy korupce prostřednictvím e-learningu by dle vyjádření kompetentního 
pracovníka oddělení dalšího vzdělávání Mgr. Jiřího Sůvy, Ph.D., mohlo být spuštěno 
v listopadu 2018. V současné době je školení obsahově již zpracované, probíhá editace 
studijní opory do e-learningového systému Atrium. Zbývá ještě dopracovat testové otázky.  
 

Školení s názvem: „ Problematika korupce pro pracovníky VPŠ a SPŠ MV v Praze“ 
představuje naplnění dvou bodů, b) a f), z čl. 3 Interního protikorupčního programu (Vytváření 
a posilování protikorupčního klimatu).  
Cílovou skupinou školení jsou dle Interního protikorupčního programu „zaměstnanci a 
příslušníci, kteří při každodenním výkonu práce nebo služby přicházejí do osobního kontaktu 
s osobami, u nichž připadá do úvahy podávání korupčních nabídek (dodavatelé, studenti, 
rodiče studentů)“.  
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Selekce pracovníků, kteří budou považováni za spadající do takto vymezené cílové skupiny, 
bude odpovědností vedoucích pracovníků. 
Školení bude realizováno s roční periodicitou formou e-learningu a podmínkou jeho 
absolvování bude vyplnění závěrečného auto-testu s procentuálním limitem úspěšnosti (80 
%).  
Obsahové zaměření kurzu lze demonstrovat uvedením názvů jednotlivých modulů:  

1. Pojem a formy korupce. 
2. Příčiny a dopady korupce. 
3. Základní předpisy ve vztahu ke korupci. 
4. Přijetí darů a jiných výhod. 
5. Postup při podezření na korupci. 

Tyto tematické okruhy jsou zpracovány tak, aby odrážely kontext činností a situací 
relevantních pro pracovníky VPŠ a SPŠ MV v Praze. 
 

 

Zpracovala: 

 

Ing. Bc. Kristýna Keclíková, Ph.D., MBA 
interní auditor 

 

 


