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KŘŠ-O 
zde 

 
 
 

Předložení vyhodnocených protikorupčních opatření 2016 – k č.j. VPŠA-368/VKO-
2016  

 
 

Na základě Vaší žádost ze dne 12. října 2016 , č.j. VPŠA-368/VKO-2016,  Vám 
v příloze tohoto dopisu zasílám vyhodnocení protikorupčních opatření 2016 
za ekonomický úsek  
 
Činnosti směřující nebo naznačující porušení obecných opatření protikorupčního 
programu jsem nezaznamenal. 
 
Oblasti potenciálních rizik výskytu korupčního jednání byly prověřeny a jsou beze 
změny. 
 

 
 

 
 
 
 
 

                   JUDr. Petr Hanzl 

         zástupce ředitele školy 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Rizika a opatření týkající se ekonomického úseku 

 
 

 
Rizikové místo v činnosti 
útvaru 
 

 
Možná forma rizika 
korupce 

 
Pravděpodobn
ost výskytu 
rizika 

 
Vnímaný dopad 
rizika 
 

 
Významno
st vlivu 
rizika 

 
Opatření ke snížení rizika 
korupce 

 
Vyhodnocení OSM 

 
Rozhodování ohledně 
řešení náhrad škod na 
zdraví a věcech a náhrad 
škod na majetku. 
 

 
Prospěch při 
rozhodování. 

 
 

1 

 
 

1 

 
 

2 

 
Důsledné dodržování postupů 
vyplývajících z obecně závazných 
a interních právních norem. 
 

Tuto otázku řeší obecně 
škodní komise za celou školu. 
Pracoviště OSM tento problém 
samostatně neřeší. Počet 
škodních událostí je navíc 
naprosto minimální. 

 
Průběh procesu výběru 
zájemce v případech 
přímého prodeje 
nepotřebného nemovitého 
majetku státu vybranému 
zájemci. 

 
Úplatek nebo jiná 
výhoda v rámci procesu 
rozhodování o výběru 
zájemce v případech 
přímého prodeje 
nepotřebného 
nemovitého majetku 
státu vybranému 
zájemci. 

 
 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 
 

2 

 
Zabezpečení trvalého kontrolního 
systému při výběru přímých 
zájemců o odprodej nepotřebného 
majetku státu. 
 
Kontrola vedoucími pracovníky 
v rámci celého procesu odprodeje 
nepotřebného nemovitého 
majetku státu formou přímého 
prodeje a kontrola dodržování 
zákonných postupů.  

Prodej nemovitého majetku se 
uskutečňuje velice zřídka za 
dodržení přísně stanovených 
pravidel. 
Zásadně se využívá formy 
soutěže. 
Existuje vícestupňová kontrola. 
Prodej nemovitého majetku se 
vždy uskutečňuje až po 
odsouhlasení OSM MV. 

 
Nájem a podnájem 
nemovitého majetku. 

 
Ceny pod úrovní 
v místě obvyklé, 
nevalorizování cen 
nájmů, energií, vody, 
uzavírání nájemních 
smluv s možností 
dalšího podnájmu třetí 
osobě s následným 
snížením výnosu 
z pronajatého majetku 
státu - možnost přijetí 
úplatku nebo jiné 
protislužby. 

    
Všechny návrhy smluv o nájmu 
nemovitého majetku před 
podpisem smluvních stran 
předložit k posouzení právníkovi.   
 
Důsledné dodržování postupů 
vyplývajících z obecně závazných 
a interních právních norem. 
 

Všechny smlouvy jsou 
odsouhlasovány KŘŠ-odbor, 
Kontrola je vždy vícestupňová. 
 
Všechny smlouvy jsou 
zveřejňovány v systému SSD. 

 



 

 
 
Rizika a opatření týkající se ekonomického úseku/OSNM 

 
 

 
Rizikové místo 
v činnosti útvaru 
 

 
Možná forma rizika 
korupce 

 
Pravděpodobnost 
výskytu rizika 

 
Vnímaný 
dopad 
rizika 
 

 
Významnost 
vlivu rizika 

 
Opatření ke snížení rizika korupce 

 
Rozhodování 
ohledně řešení 
náhrad škod na 
zdraví a věcech a 
náhrad škod na 
majetku. 
 

 
Prospěch při 
rozhodování. 

1 1 1 

 
Důsledné dodržování postupů vyplývajících z obecně 
závazných a interních právních norem. 
 
 

 
Průběh procesu 
výběru zájemce 
v případech 
přímého prodeje 
nepotřebného 
nemovitého 
majetku státu 
vybranému 
zájemci. 

 
Úplatek nebo jiná výhoda 
v rámci procesu 
rozhodování o výběru 
zájemce v případech 
přímého prodeje 
nepotřebného 
nemovitého majetku státu 
vybranému zájemci. 

0 0 0 

 
Zabezpečení trvalého kontrolního systému při výběru 
přímých zájemců o odprodej nepotřebného majetku státu. 
 
Kontrola vedoucími pracovníky v rámci celého procesu 
odprodeje nepotřebného nemovitého majetku státu 
formou přímého prodeje a kontrola dodržování 
zákonných postupů.  
 

 
Nájem a podnájem 
nemovitého 
majetku. 

 
Ceny pod úrovní v místě 
obvyklé, nevalorizování 
cen nájmů, energií, vody, 
uzavírání nájemních 
smluv s možností dalšího 
podnájmu třetí osobě 
s následným snížením 
výnosu z pronajatého 
majetku státu - možnost 
přijetí úplatku nebo jiné 
protislužby. 
 

1 1 1 

 
Všechny návrhy smluv o nájmu nemovitého majetku před 
podpisem smluvních stran předložit k posouzení 
právníkovi.   
 
Důsledné dodržování postupů vyplývajících z obecně 
závazných a interních právních norem. 
 

 



 

 
 
Rizika a opatření týkající se ekonomického úseku/OSMM 

 
 

 
Rizikové místo 
v činnosti útvaru 
 

 
Možná forma rizika 
korupce 

 
Pravděpodobnost 
výskytu rizika 

 
Vnímaný 
dopad 
rizika 
 

 
Významnost 
vlivu rizika 

 
Opatření ke snížení rizika korupce 

 
Rozhodování 
ohledně řešení 
náhrad škod na 
zdraví a věcech a 
náhrad škod na 
majetku. 
 

 
Prospěch při 
rozhodování. 

    
Důsledné dodržování postupů vyplývajících z obecně 
závazných a interních právních norem. 
 
 

 
Průběh procesu 
výběru zájemce 
v případech 
přímého prodeje 
nepotřebného 
nemovitého 
majetku státu 
vybranému 
zájemci. 

 
Úplatek nebo jiná výhoda 
v rámci procesu 
rozhodování o výběru 
zájemce v případech 
přímého prodeje 
nepotřebného 
nemovitého majetku státu 
vybranému zájemci. 

    
Zabezpečení trvalého kontrolního systému při výběru 
přímých zájemců o odprodej nepotřebného majetku státu. 
 
Kontrola vedoucími pracovníky v rámci celého procesu 
odprodeje nepotřebného nemovitého majetku státu 
formou přímého prodeje a kontrola dodržování 
zákonných postupů.  
 

 
Nájem a podnájem 
nemovitého 
majetku. 

 
Ceny pod úrovní v místě 
obvyklé, nevalorizování 
cen nájmů, energií, vody, 
uzavírání nájemních 
smluv s možností dalšího 
podnájmu třetí osobě 
s následným snížením 
výnosu z pronajatého 
majetku státu - možnost 
přijetí úplatku nebo jiné 
protislužby. 
 

    
Všechny návrhy smluv o nájmu nemovitého majetku před 
podpisem smluvních stran předložit k posouzení 
právníkovi.   
 
Důsledné dodržování postupů vyplývajících z obecně 
závazných a interních právních norem. 
 

 



 

 
 
Rizika a opatření týkající se ekonomického úseku oddělení /OŘTČ 

 
 

 
Rizikové místo 
v činnosti útvaru 
 

 
Možná forma rizika 
korupce 

 
Pravděpodobn
ost výskytu 
rizika 

 
Vnímaný dopad 
rizika 
 

 
Významno
st vlivu 
rizika 

 
Opatření ke snížení rizika 
korupce 

 
Vyhodnocení OŘTČ 

 
Rozhodování 
ohledně řešení 
náhrad škod na 
zdraví a věcech a 
náhrad škod na 
majetku. 
 

 
Prospěch při 
rozhodování. 

 
 
 

1 

 
 
 

1 

 
 
 

1 

 
Důsledné dodržování postupů 
vyplývajících z obecně závazných a 
interních právních norem. 
 
 

Samotnou problematiku 
náhrady škod řeší škodní 
komise. 
OŘTČ se otázka přímo 
netýká. 

 
Průběh procesu 
výběru zájemce 
v případech 
přímého prodeje 
nepotřebného 
nemovitého 
majetku státu 
vybranému 
zájemci. 

 
Úplatek nebo jiná 
výhoda v rámci procesu 
rozhodování o výběru 
zájemce v případech 
přímého prodeje 
nepotřebného 
nemovitého majetku 
státu vybranému 
zájemci. 

 
 
 
 
 
 

1 
 

 
 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 
 

1 

 
Zabezpečení trvalého kontrolního 
systému při výběru přímých 
zájemců o odprodej nepotřebného 
majetku státu. 
 
Kontrola vedoucími pracovníky 
v rámci celého procesu odprodeje 
nepotřebného nemovitého majetku 
státu formou přímého prodeje a 
kontrola dodržování zákonných 
postupů.  
 

 
Prodej nemovitého majetku 
má přísná pravidla, která 
jsou dodržována. Odprodej 
se provádí ve spolupráci 
s OVZI na základě 
rozhodnutí komise. 
 
Existuje vícestupňová 
kontrola.  
 
Kontrola je zajištěna i přímo 
ze strany OSM MV. 

 
Nájem a podnájem 
nemovitého 
majetku. 

 
Ceny pod úrovní 
v místě obvyklé, 
nevalorizování cen 
nájmů, energií, vody, 
uzavírání nájemních 
smluv s možností 
dalšího podnájmu třetí 
osobě s následným 
snížením výnosu 
z pronajatého majetku 
státu - možnost přijetí 
úplatku nebo jiné 

 
 
 
 
 

1 
 

 
 
 
 

 
1 

 
 
 
 
 

1 

 
Všechny návrhy smluv o nájmu 
nemovitého majetku před podpisem 
smluvních stran předložit 
k posouzení právníkovi.   
 
Důsledné dodržování postupů 
vyplývajících z obecně závazných a 
interních právních norem. 
 

Všechny smlouvy jsou 
kontrolovány právníkem 
školy, opět existuje 
vícestupňová kontrola. 
 
Všechny smlouvy jsou 
k dispozici v systému SSD 
(SAP). OŘTČ se tato otázka 
přímo netýká. 



 

Příloha k PŘŠ č. 217/2015                                                                         

 
 
Rizika a opatření týkající se ekonomického úseku/FO 

 
 

 
Rizikové místo 
v činnosti útvaru 
 

 
Možná forma rizika 
korupce 

 
Pravděpodobnost 
výskytu rizika 

 
Vnímaný 
dopad 
rizika 
 

 
Významnost 
vlivu rizika 

 
Opatření ke snížení rizika korupce 

 
Rozhodování 
ohledně řešení 
náhrad škod na 
zdraví a věcech a 
náhrad škod na 
majetku. 
 

 
Prospěch při 
rozhodování. 

    
Důsledné dodržování postupů vyplývajících z obecně 
závazných a interních právních norem. 
 
 

 
Průběh procesu 
výběru zájemce 
v případech 
přímého prodeje 
nepotřebného 
nemovitého 
majetku státu 
vybranému 
zájemci. 

 
Úplatek nebo jiná výhoda 
v rámci procesu 
rozhodování o výběru 
zájemce v případech 
přímého prodeje 
nepotřebného 
nemovitého majetku státu 
vybranému zájemci. 

    
Zabezpečení trvalého kontrolního systému při výběru 
přímých zájemců o odprodej nepotřebného majetku státu. 
 
Kontrola vedoucími pracovníky v rámci celého procesu 
odprodeje nepotřebného nemovitého majetku státu 
formou přímého prodeje a kontrola dodržování 
zákonných postupů.  
 

 
Nájem a podnájem 
nemovitého 
majetku. 

 
Ceny pod úrovní v místě 
obvyklé, nevalorizování 
cen nájmů, energií, vody, 
uzavírání nájemních 
smluv s možností dalšího 
podnájmu třetí osobě 
s následným snížením 
výnosu z pronajatého 
majetku státu - možnost 
přijetí úplatku nebo jiné 
protislužby. 
 

    
Všechny návrhy smluv o nájmu nemovitého majetku před 
podpisem smluvních stran předložit k posouzení 
právníkovi.   
 
Důsledné dodržování postupů vyplývajících z obecně 
závazných a interních právních norem. 
 



 

Vyhodnocení rizik a opatření týkající se ekonomického úseku/OVZI 

 
 
 

Rizikové místo 
v činnosti útvaru 

Možná forma rizika 
korupce 

Pravděpodobnost 
Výskytu rizika 

Vnímaný 
dopad 
rizika 

Významnost 
vlivu rizika 

Opatření ke snížení 
rizika korupce 

Vyhodnocení EÚ/OVZI 

 
Rozhodování 
ohledně řešení 
náhrad škod na 
zdraví a věcech a 
náhrad škod na 
majetku. 
 

 
Prospěch při 
rozhodování. 

 
 

1 

 
 

3 

 
 

3 

 
Důsledné dodržování 
zákonných postupů. 

 
Plněno, v komisi 

 
Průběh procesu 
výběru zájemce 
v případech přímého 
prodeje 
nepotřebného 
nemovitého majetku 
státu vybranému 
zájemci. 

 
Úplatek nebo jiná 
výhoda v rámci 
procesu rozhodování 
o výběru zájemce 
v případech přímého 
prodeje 
nepotřebného 
nemovitého majetku 
státu vybranému 
zájemci. 

 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 

3 

 
 
 
 
 

3 

 
Zabezpečení trvalé 
kontroly systému při 
výběru přímých zájemců 
o odprodej nepotřebného 
majetku státu. 
 
Kontrola vedoucími 
pracovníky v rámci 
celého procesu 
odprodeje nepotřebného 
nemovitého majetku 
státu formou přímého 
prodeje a kontrola 
dodržování zákonných 
postupů.  
 

 
Prováděno jako zadávací řízení. Konečné 
rozhodnutí je komisionální, bez možnosti 
ovlivnění zvenku 
 
 
 
 
 
Plněno 

 
Nájem a podnájem 
nemovitého majetku. 

 
Ceny pod úrovní 
v místě obvyklé, 
nevalorizování cen 
nájmů, energií, vody, 
uzavírání nájemních 
smluv s možností 
dalšího podnájmu 
třetí osobě 
s následným 
snížením výnosu 

 
 
 

1 

 
 
 

3 

 
 
 

3 

 
Všechny návrhy smluv o 
nájmu nemovitého 
majetku před podpisem 
smluvních stran předložit 
k posouzení JUDr. 
Pelcovi.   
 
Dodržování postupů 
vyplývajících z 
příslušných zákonů. 

 
Plněno v rámci OVZI (smlouva o dílo, kupní 
smlouva atd.) 
 
 
 
 
 
Plněno 
 
 



 

 

 
Rizika a opatření týkající se ekonomického úseku/StrO 

 
 

 
Rizikové místo 
v činnosti útvaru 
 

 
Možná forma rizika 
korupce 

 
Pravděpodobnost 
výskytu rizika 

 
Vnímaný 
dopad 
rizika 
 

 
Významnost 
vlivu rizika 

 
Opatření ke snížení rizika korupce 

 
Rozhodování 
ohledně řešení 
náhrad škod na 
zdraví a věcech a 
náhrad škod na 
majetku. 
 

 
Prospěch při 
rozhodování. 

 
 
 

1 

 
 
 

1 

 
 
 

1 

 
Důsledné dodržování postupů vyplývajících z obecně 
závazných a interních právních norem. 
 
 

 
Průběh procesu 
výběru zájemce 
v případech 
přímého prodeje 
nepotřebného 
nemovitého 
majetku státu 
vybranému 
zájemci. 

 
Úplatek nebo jiná výhoda 
v rámci procesu 
rozhodování o výběru 
zájemce v případech 
přímého prodeje 
nepotřebného 
nemovitého majetku státu 
vybranému zájemci. 

 
 
 

1 

 
 
 

1 

 
 
 

1 

 
Zabezpečení trvalého kontrolního systému při výběru 
přímých zájemců o odprodej nepotřebného majetku státu. 
 
Kontrola vedoucími pracovníky v rámci celého procesu 
odprodeje nepotřebného nemovitého majetku státu 
formou přímého prodeje a kontrola dodržování 
zákonných postupů.  
 

 
Nájem a podnájem 
nemovitého 
majetku. 

 
Ceny pod úrovní v místě 
obvyklé, nevalorizování 
cen nájmů, energií, vody, 
uzavírání nájemních 
smluv s možností dalšího 
podnájmu třetí osobě 
s následným snížením 
výnosu z pronajatého 
majetku státu - možnost 
přijetí úplatku nebo jiné 
protislužby. 
 

 
 
 
 

0 

 
 
 
 

0 

 
 
 
 

0 

 
Všechny návrhy smluv o nájmu nemovitého majetku před 
podpisem smluvních stran předložit k posouzení 
právníkovi.   
 
Důsledné dodržování postupů vyplývajících z obecně 
závazných a interních právních norem. 
 



 

                                                                                             
Vyšší policejní škola MV v Praze 
oddělení zabezpečení výuky 
 
 

                                                                                       Praha  13. října  2016 
                                                                                              Počet listů: 1 
 
 
Vedoucí kanceláře ředitele - odbor 
plk. JUDr. Ing. Marek Blažejovský, Ph.D. 
 
zde 
 
 
 
 
         Interní protikorupční program - vyhodnocení 1. 9. 2015 - 31. 8. 2016 
 
      

 
        Možná rizika korupčního jednání jsou eliminována důslednou kontrolní činností 
vedoucích pracovníků oddělení a přesným dodržováním interního protikorupčního 
programu. 
 
         Na našem oddělení vzniká největší nebezpečí korupčního jednání v přijímacím 
řízení ke studiu VOŠ a SOŠ. Toto je eliminováno důsledným dodržováním postupů 
vyplývajících ze zákona č. 561/2004 Sb. ( školský zákon ) a z vyhlášky MV č. 
2/2006, kterou se pro školy a školská zařízení zřizovaná Ministerstvem vnitra ČR 
provádějí některá ustanovení školského zákona. 

 
        Všichni pracovníci oddělení zabezpečení výuky dodržují ustanovení Etického 
kodexu zaměstnanců ve veřejné správě a Etického kodexu Policie ČR. 
 
         Kontrolní činností nebylo zjištěno žádné porušení interního protikorupčního 
programu, proto nebylo třeba přijímat žádná opatření v této oblasti. 
 
           
 
                    
                                                                               Vladimír Franěk 
 
                                                                                 vedoucí OZV 
                                                

 
 

 



 

 

 
 
Rizika a opatření týkající se školského úseku 

 
 

 
Rizikové místo 
v činnosti útvaru 
 

 
Možná forma rizika korupce 

 
Pravděpodobnost 
výskytu rizika 

 
Vnímaný 
dopad rizika 

 
Významnost 
vlivu rizika 

 
Opatření ke snížení rizika korupce 

 
Přijímání ke studiu na 
VOŠ a SOŠ. 

 
Zvýhodnění nebo upřednostnění 
některých uchazečů ke studiu 
v rámci přijímacího řízení (fáze 
přípravy, realizace a 
vyhodnocení přijímacího řízení). 
 

 
 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

4 

 
 

4 

 
Důsledné dodržování postupů vyplývajících ze 
školského zákona a z dalších obecně závazných a 
interních právních norem. 
Otázky pro přijímací zkoušku se nezveřejňují, jsou 
uloženy na určeném místě u určeného pracovníka 
školy. 
Přijímací zkoušku provádí každý uchazeč 
písemnou formou a anonymně pod vylosovaným 
BIK (bezpečnostní informační kód). 
Hodnocení testů a zveřejnění výsledků probíhá 
pod vylosovaným BIK (hodnotitelé nemají 
k dispozici identifikaci zpracovatele – uchazeče). 
Přijímací zkoušce je přítomen pedagogický dozor 
složený ze tří na sobě nezávislých pedagogických 
pracovníků. 
Obálka s vyhodnocovací tabulkou se otevírá až 
před vlastním vyhodnocením odevzdaných a 
vyplněných testů. 
Každý test je pedagogickým dozorem vyhodnocen 
a poté ještě jednou zkontrolován z hlediska 
správnosti vyhodnocení a spočítání dosažených 
bodů. 
Dodržování etického kodexu zaměstnanců VPŠ 
MV v Praze a Etického kodexu Policie ČR 
  

 



 

VPŠ a SPŠ MV v Praze 

oddělení specializačního vzdělávání 

        V Praze 14. října 2016 

 

Kancelář ředitele školy – odbor 

plk. JUDr. Ing. Marek Blažejovský, PhD 

z d e 

 

Podklady k vyhodnocení interního protikorupčního programu školy 

Na základě pokynu ŘŠ č. 26/2015 zasílám tyto podklady k vyhodnocení 

protikorupčního programu. Pracovníky  oddělení specializačního vzdělávání jsou 

důsledně dodržovány všechny obecně závazné právní normy a interní akty řízení. 

Příslušní pracovníci oddělení se rovněž řídí Etickým kodexem PČR a Etickým 

kodexem zaměstnanců VPŠ a SPŠ MV v Praze. Výše uvedené právní normy a akty 

řízení jsou plánovaně i namátkově kontrolovány V OSV. 

- v části oddělení provádějící specializační kurzy je riziko korupčního jednání 

minimální.  Preferování kurentů při testech jr vyloučeno. Součástí kontroly 

je i zpracovávání evaluačních dotazníků po skončení každého kurzu. 

- v části zabývající se audiovizuálními, fotografickými a grafickými činnostmi 

neexistuje riziko korupčního jednání. Úkoly jsou plněny na základě 

požadavků dalších oddělení a podle pokynů vedení školy. 

- V oblasti vztahů na pracovišti nebyly zaznamenány žádné znaky ani 

stížnosti na eventuální neadekvátní upřednostňování některých 

zaměstnanců v oblasti úkolování a odměňování. 

 

 

plk. Mgr. Jiří Chmela 

  vedoucí oddělení   

    

 

 

 

 



 

 

 
 
Rizika a opatření týkající se oddělení specializačního vzdělávání - OSV 

 
 

 
Rizikové místo 
v činnosti útvaru 
 

 
Možná forma rizika korupce 

 
Pravděpodobnost 
výskytu rizika 

 
Vnímaný 
dopad rizika 

 
Významnost 
vlivu rizika 

 
Opatření ke snížení rizika korupce 

 
Semestrální 
klasifikace VPŠ. 

 
Zvýhodnění některých  
studujících. 
 

 
2 
 
 

 
3 

 
6 

 
Důsledné dodržování postupů vyplývajících ze 
Školského zákona a nařízení Ministerstva vnitra o 
vzdělávání v policejních školách a školských 
zařízeních Ministerstva vnitra a v dalších 
vzdělávacích zařízeních. 
Uzavření semestru na základě podmínek 
vymezených ve vzdělávacím programu a učebním 
plánu pro jednotlivé moduly. Provádí se 
náslechová a hospitační činnost. Zpětná vazba 
pomocí evaluačních dotazníků.  
Dodržování etického kodexu zaměstnanců VPŠ 
MV v Praze a Etického kodexu Policie ČR. 
 

 
Závěrečné zkoušky 
kvalifikačních kurzů. 

 
Zvýhodnění některých 
zkoušených studujících. 
 

 
2 
 
 

 
3 

 
6 

 
Důsledné dodržování postupů vyplývajících ze 
Školského zákona a nařízení Ministerstva vnitra o 
vzdělávání v policejních školách a školských 
zařízeních Ministerstva vnitra a v dalších 
vzdělávacích zařízeních. Závěrečné zkoušky jsou 
prováděny formou didaktického testu 
(vygenerované otázky prostřednictvím PC včetně 
vyhodnocení) a ústní zkouškou před nezávislou 
komisí. Dodržování etického kodexu zaměstnanců 
VPŠ MV v Praze a Etického kodexu Policie ČR. 
 

 
 



 

Vyšší policejní škola a Střední policejní škola MV v Praze 

oddělení policejních činností 

 

         Praha 14. října 2016 

         Počet listů 1 

         Přílohy 1/2 

 

Kancelář ředitele – odbor 

plk. JUDr. Ing. Marek Blažejovský Ph. D. 

zde 

 

 

Interní protikorupční program – vyhodnocení 

 

 

Podle PŘŠ č. 217/2015 aplikujeme opatření ke zmírnění potencionálního rizika výskytu 

korupčního jednání takto: 

 

Opatření v oblasti vzdělávání (obecně): 

 

- Vstupní vzdělávání nových zaměstnanců a policistů z hlediska boje proti korupci – 

úkol se plní průběžně, 

- kurzy a školení z protikorupční oblasti, odborná průprava z oblasti etiky a 

bezúhonnosti – úkol se plní průběžně (u každého učitele nejčastěji formou účasti na 

přednášce pořádané Policejní akademií ČR, popř. jinými subjekty – dle možností 1x 

za rok), 

- boj proti korupci zapracován do všech vzdělávacích programů školy, na nichž se 

podílí i naše oddělení. 

 

Rizika a opatření týkající se školského úseku: 

 

- Klasifikace v průběhu studia VOŠ – uskutečňuje se ve třídě či v kanceláři zkoušejícího 

učitele, vždy jsou přítomni nejméně 2 studující, popř. vedle zkoušejícího učitele ještě 

další učitel, 

- absolutorium VOŠ – vždy před komisí, 

- průběžná klasifikace ZOP a komisionální zkoušky ZOP – vždy ve třídě před ostatními 

účastníky kurzu, při komisionálním přezkoušení před tříčlennou komisí učitelů,  

- ukončení I. Školní části ZOP – prováděno formou didaktického testu (vygenerování 

otázek, jejich zadání i celkové vyhodnocení didaktického testu probíhá elektronicky na 

PC bez možnosti ovlivnění jeho průběhu a výsledku ze strany učitele), 

- závěrečné zkoušky ZOP – vždy před komisí  

- výuka ZOP ukončena ke dni 31. 12. 2015. 

 

 

 

 

plk. JUDr. Dana Chalušová 

   vedoucí oddělení policejních činností  



 

 

 
 
Rizika a opatření týkající se školského úseku OPC 

 
 

 
Rizikové místo 
v činnosti útvaru 
 

 
Možná forma rizika korupce 

 
Pravděpodobnost 
výskytu rizika 

 
Vnímaný 
dopad rizika 

 
Významnost 
vlivu rizika 

 
Opatření ke snížení rizika korupce 

 
Přijímání ke studiu na 
VOŠ. 

 
Zvýhodnění nebo upřednostnění 
některých uchazečů ke studiu 
v rámci přijímacího řízení (fáze 
přípravy, realizace a 
vyhodnocení přijímacího řízení). 
 

 
 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1 

 
 

1 

 
Důsledné dodržování postupů vyplývajících ze 
školského zákona a z dalších obecně závazných a 
interních právních norem. 
Otázky pro přijímací zkoušku se nezveřejňují, jsou 
uloženy na určeném místě u určeného pracovníka 
školy. 
Přijímací zkoušku provádí každý uchazeč 
písemnou formou a anonymně pod vylosovaným 
BIK (bezpečnostní informační kód). 
Hodnocení testů a zveřejnění výsledků probíhá 
pod vylosovaným BIK (hodnotitelé nemají 
k dispozici identifikaci zpracovatele – uchazeče). 
Přijímací zkoušce je přítomen pedagogický dozor 
složený ze tří na sobě nezávislých pedagogických 
pracovníků. 
Obálka s vyhodnocovací tabulkou se otevírá až 
před vlastním vyhodnocením odevzdaných a 
vyplněných testů. 
Každý test je pedagogickým dozorem vyhodnocen 
a poté ještě jednou zkontrolován z hlediska 
správnosti vyhodnocení a spočítání dosažených 
bodů. 
Dodržování etického kodexu zaměstnanců VPŠ 
MV v Praze a Etického kodexu Policie ČR 
  

 



 

VPŠ a SPŠ MV v Praze 

Oddělení odborných předmětů 

 

         Praha 13. října 2016

                  

         Počet listů: 1 

Vedoucí OZV       Příloha: 1/2 

Mgr. Vladimír Franěk 

zde 

Interní protikorupční program – vyhodnocení 

 

Vyhodnocení rizik a opatření vychází z Pokynu ředitele školy č. 217/2015, 

kterým je vydán Interní protikorupční program.  

Vedoucí oddělení odborných předmětů důsledně dbá o to, aby byla 

minimalizována motivace podřízených ke korupčnímu jednání. Soustřeďuje se 

zejména na dodržování obecně závazných právních norem a interních aktů řízení. 

Dbá na dodržování ustanovení Etického kodexu zaměstnanců ve veřejné správě a 

Etického kodexu Policie české republiky. 

Z konkrétních rizik a opatření uvedených v příloze výše uvedeného pokynu 

ředitele školy se oddělení odborných předmětů týkají zejména tato rizika:  

 

1. Klasifikace v průběhu studia  ZOP (do konce roku 2015) a VOŠ. 
Klasifikace – uskutečňuje se ve třídě nebo v kabinetu vyučujícího za 

přítomnosti dalšího učitele příp. dalšího studujícího. Klasifikuje se na základě 

předem stanovených kritérií, se kterými jsou studující předem prokazatelně 

seznámeni. 

2. Absolutorium 
Otázky pro absolutorium jsou pravidelně novelizovány, jsou neveřejné. 

Absolutorium probíhá před nezávislou komisí stanovenou v pokynu ředitele 

školy a probíhá dle přesně stanovených kritérií uvedených v organizačních 

pokynech k absolutoriu. 

3. Závěrečné zkoušky 
Jednalo se pouze o závěrečné zkoušky studia ZOP (skončilo v prosinci 2015). 

Jejich průběh byl totožný s vyhodnocením bodu 2 „Absolutorium“. 

 

         Vedoucí OOP 

                Ing. Ľudmila Vacková



 

 

Rizika a opatření týkající se školského úseku 

 

 

 

Rizikové místo 

v činnosti útvaru 

 

 

Možná forma rizika korupce 

 

Pravděpodobnost 

výskytu rizika 

 

Vnímaný 

dopad rizika 

 

Významnost 

vlivu rizika 

 

Opatření ke snížení rizika korupce 

      

 

Absolutorium. 

 

 

Zvýhodnění některých 

přezkušovaných studentů. 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

Důsledné dodržování postupů vyplývajících ze 

školského zákona a z dalších obecně závazných a 

interních právních norem. 

 

Otázky pro absolutorium se nezveřejňují, jsou 

uloženy na určeném místě u určeného pracovníka 

školy. Absolutorium probíhá před nezávislou 

komisí stanovenou ředitelem školy. 

 

Dodržování etického kodexu zaměstnanců VPŠ 

MV v Praze a Etického kodexu Policie ČR. 

 



 

 

Průběžná klasifikace 

ZOP a komisionální 

zkoušky ZOP. 

 

Zvýhodnění některých 

přezkušovaných studujících. 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

1 

 

Důsledné dodržování postupů vyplývajících z 

nařízení Ministerstva vnitra o vzdělávání 

v policejních školách a školských zařízeních 

Ministerstva vnitra a v dalších vzdělávacích 

zařízeních. 

Komisionální přezkoušení probíhá před nezávislou 

komisí. Provádí se náslechová a hospitační 

činnost. Zpětná vazba pomocí 

evaluačních dotazníků.  

Dodržování etického kodexu zaměstnanců VPŠ 

MV v Praze a Etického kodexu Policie ČR. 

 

(výuka ukončena ke dni 31.12.2015) 

 

Závěrečné zkoušky 

ZOP. 

 

Zvýhodnění některých 

zkoušených studujících. 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

1 

 

Důsledné dodržování postupů vyplývajících z 

nařízení Ministerstva vnitra o vzdělávání 

v policejních školách a školských zařízeních 

Ministerstva vnitra a v dalších vzdělávacích 

zařízeních. Ukončení 1. školní části ZOP bylo 

prováděno formou didaktického testu 

(vygenerované otázky prostřednictvím PC včetně 

vyhodnocení). Závěrečná zkouška probíhala před 

nezávislou komisí. Dodržování etického kodexu 

zaměstnanců VPŠ MV v Praze a Etického kodexu 

Policie ČR. 

 

(výuka ukončena ke dni 31.12.2015) 

 



 

 

Vyšší policejní škola a Střední policejní škola MV v Praze 

oddělení všeobecně vzdělávacích předmětů 

 

         Praha 14. října 2016 

         Počet listů: 1 

         Počet příloh: 1/2 

          

 

Kancelář ředitele školy – odbor 

rada plk. JUDr. Ing. Marek Blažejovský Ph.D. 

zde 

 

 

Interní protikorupční program – vyhodnocení 

 

 

Podle PŘŠ č. 217/2015 aplikujeme opatření ke zmírnění potencionálního rizika výskytu 

korupčního jednání následovně: 

 

Opatření v oblasti vzdělávání (obecně) 

 

- Vstupní vzdělávání nových zaměstnanců a policistů z hlediska boje proti korupci – 

úkol se plní průběžně. 

- Boj proti korupci je začleněn do všech vzdělávacích programů školy, na nichž se 

podílí i naše oddělení. 

- Kurzy a školení z protikorupční oblasti, odborná průprava z oblasti etiky a 

bezúhonnosti – úkol se plní průběžně. 

 

Rizika a opatření týkající se školského úseku 

  

- Vedoucí oddělení a zástupce VO provádí průběžně namátkové kontroly zaměstnanců a 

policistů v oblasti rizikových činností – nebyly zjištěny dosud žádné znaky korupčního 

jednání, všichni pedagogové PO TSP – od 01.01.2016 OVVP – dodržují ustanovení 

Etického kodexu zaměstnanců ve veřejné správě a Etického kodexu Policie ČR. 

- Průběžná klasifikace ZOP a komisionální zkoušky ZOP – důsledné dodržování 

postupů vyplývajících z NMV č. 37/2013 o vzdělávání v policejních školách a 

školských zařízeních MV, a tím předcházejí korupčnímu jednání. 

- Závěrečné zkoušky ZOP byly prováděny před komisí, vyučující důsledně dodržovali 

postupy vyplývající ze zákona č. 561/2004 Sb.-školský zákon. 

- Výuka ZOP ukončena ke dni 31.12.2015. 

 

 

 

 

 

PaedDr. Vladimíra Kohoutová 

vedoucí oddělení všeobecně vzdělávacích předmětů 



 

Rizika a opatření týkající se Oddělení TSP, od 1.1.2016  Oddělení všeobecně vzdělávacích předmětů 

 
 

 
Rizikové místo 
v činnosti útvaru 
 

 
Možná forma rizika korupce 

 
Pravděpodobnost 
výskytu rizika 

 
Vnímaný 
dopad rizika 

 
Významnost 
vlivu rizika 

 
Opatření ke snížení rizika korupce 

 
Přijímání ke studiu na 
SOŠ- organizace 
praktických zkoušek 
z tělesné zdatnosti, 
zadávání testů 

 
Zvýhodnění nebo upřednostnění 
některých uchazečů ke studiu 
v rámci přijímacího řízení (fáze 
přípravy, realizace a 
vyhodnocení přijímacího řízení). 
 

 
 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1 

 
 

1 

 
Důsledné dodržování postupů vyplývajících ze 
školského zákona a z dalších obecně závazných a 
interních právních norem. 
Testy pro přijímací zkoušku se nezveřejňují, jsou 
uloženy na určeném místě u určeného pracovníka 
školy. 
Přijímací zkoušku provádí každý uchazeč 
písemnou formou a anonymně pod přiřazeným 
kódem. 
Hodnocení testů a zveřejnění výsledků probíhá 
pod přiřazeným kódem prostřednictvím externího 
zadavatele a zpracovatele společnosti SCIO 
(hodnotitelé nemají k dispozici identifikaci 
zpracovatele – uchazeče). 
Přijímací zkouška se koná pod dohledem 
pedagogického dozoru. 
Zapečetěná obálka s testy se otevírá až před 
vlastním zadáváním v určenou dobu. 
Dodržování etického kodexu zaměstnanců VPŠ a 
SPŠ MV v Praze a Etického kodexu Policie ČR. 
 

 
Průběžná klasifikace 
ZOP a komisionální 
zkoušky ZOP. 

 
Zvýhodnění některých 
přezkušovaných studujících. 
 

 
1 
 
 

 
1 

 
1 

 
Důsledné dodržování postupů vyplývajících z 
nařízení Ministerstva vnitra o vzdělávání 
v policejních školách a školských zařízeních 
Ministerstva vnitra a v dalších vzdělávacích 
zařízeních. 
Komisionální přezkoušení probíhá před nezávislou 
komisí. Provádí se náslechová a hospitační 
činnost. Zpětná vazba pomocí 
evaluačních dotazníků.  
Dodržování etického kodexu zaměstnanců VPŠ 
MV v Praze a Etického kodexu Policie ČR. 
 
(výuka ukončena ke dni 31.12.2015) 



 

Vyšší policejní škola a Střední policejní škola v Praze 

Oddělení vychovatelů 

     

          Praha 14. října 2016 

 

Podklady k vyhodnocení opatření Interního protikorupčního 

programu školy 

 

Rizikové činnosti zaměstnanců OV 

Mezi činnosti, ve kterých by se mohly projevit negativní jevy související s korupcí, lze především zařadit: 

1. neoprávněné zvýhodňování nebo znevýhodňování související s organizováním volnočasové a 

mimovýukové činnosti žáků a žákyň (např. udělování nebo zakazování vycházek, výběr 

ubytovaných žáků a žákyň do „prestižních“ akcí) za poskytování neoprávněných výhod či úsluh 

ze strany ubytovaných nebo na základě neformálních vztahů k nim, či osobních sympatií nebo 

antipatií, 

2. neobjektivní navrhování výchovných opatření domova mládeže za poskytování 

neoprávněných výhod či úsluh ze strany ubytovaných žáků a žákyň nebo na základě 

neformálních vztahů k nim, či osobních sympatií či antipatií k nim, 

3. neobjektivní nebo netransparentní postup při výběru nových pracovníků oddělení 

vychovatelů. 

Postupy a kontrolní opaření 

V rámci sledovaných oblastí jsou aplikovány následující postupy a příslušná kontrolní opatření: 

1) důsledné dodržování veškerých obecně závazných právních norem a interních aktů řízení 

upravujících činnost všech pracovníků zařazených na OV, 

2) dodržování zásad Etického kodexu pracovníka VPŠ a SPŠ MV v Praze, v něž je integrována 

většina z ustanovení Etického kodexu zaměstnanců MV ČR, Kodexu zaměstnanců ve veřejné 

správě a Etického kodexu Policie ČR, 

3) systém pravidelných  a nepravidelných kontrol prováděných vedoucím OV, 

4) pořizování a archivace písemných záznamů o veškerých jednáních v rámci sledovaných 

problematik, 

5) věnování dostatečného časového prostoru protikorupční problematice na pravidelných 

měsíčních poradách OV, 

6) dodržování všech postupů stanovených právním předpisem a dodržování přísné objektivity 

v rámci výběrových řízení při obsazování volných tabulkových míst na oddělení vychovatelů.  

 

Mgr. Vlastimil Burian 

 Vedoucí OV        
 



 

Rizika a opatření týkající se oddělení vychovatelů 

 
 

 
Rizikové místo 
v činnosti útvaru 
 

 
Možná forma rizika korupce 

 
Pravděpodobnost 
výskytu rizika 

 
Vnímaný 
dopad rizika 

 
Významnost 
vlivu rizika 

 
Opatření ke snížení rizika korupce 

 
Nerespektování 
pedagogických a 
etických zásad 
výchovy 

 
Neoprávněné zvýhodňování 
nebo znevýhodňování související 
s organizováním volnočasové a 
mimovýukové činnosti žáků a 
žákyň (např. udělování nebo 
zakazování vycházek, výběr 
ubytovaných žáků a žákyň do 
„prestižních“ akcí) za 
poskytování neoprávněných 
výhod či úsluh ze strany 
ubytovaných nebo na základě 
neformálních vztahů k nim, či 
osobních sympatií či antipatií     

 
 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1 

 
 

8 

 
Důsledné dodržování postupů vyplývajících ze 
školského zákona a z dalších obecně závazných a 
interních právních norem. 
 
Důsledné dodržování postupů vyplývajících z 
nařízení Ministerstva vnitra o vzdělávání 
v policejních školách a školských zařízeních 
Ministerstva vnitra a v dalších vzdělávacích 
zařízeních. 
 
Dodržování etického kodexu pracovníka VPŠ a 
SPŠ MV v Praze, v němž je integrována většina z 
ustanovení Etického kodexu zaměstnanců MV 
ĆR, Kodexu zaměstnanců ve veřejné správě a 
Etického kodexu Policie ČR. 
 
Systematické provádění pravidelných i 
nepravidelných kontrol ze strany vedoucího OV. 

 
Neobjektivnost 
hodnocení žáků a 
žákyň ubytovaných na 
domově mládeže 

 
Neobjektivní navrhování 
výchovných opatření domova 
mládeže (např. pochvaly, výtky) 
za poskytování neoprávněných 
výhod či úsluh ze strany 
ubytovaných žáků a žákyň nebo 
na základě neformálních vztahů 
k nim, či osobních sympatií nebo 
antipatií 

 
 

2 

 
 

1 

 
 

8 

 
Důsledné dodržování postupů vyplývajících ze 
školského zákona a z dalších obecně závazných a 
interních právních norem. 
 
Dodržování etického kodexu pracovníka VPŠ a 
SPŠ MV v Praze, v němž je integrována většina z 
ustanovení Etického kodexu zaměstnanců MV 
ĆR, Kodexu zaměstnanců ve veřejné správě a 
Etického kodexu Policie ČR. 
 
Systematické provádění pravidelných i 
nepravidelných kontrol ze strany vedoucího OV. 
 
Pořizování a archivace všech písemných 
záznamů o veškerých jednáních v rámci 
sledovaných problematik.   



 

Rizika a opatření týkající se oddělení dalšího vzdělávání 

 
 
 

 
Rizikové místo v činnosti 
útvaru 
 

 
Možná forma rizika korupce 

 
Pravděpodobnost 
výskytu rizika 

 
Vnímaný 
dopad rizika 

 
Významnost 
vlivu rizika 

 
Opatření ke snížení rizika korupce 

 
Nakládání s osobními údaji 
utajovanými informacemi a 
dalšími informacemi 
souvisejícími s činností 
školy. 
 

 
Neoprávněné nakládání 
s informacemi. Prospěch anebo 
jiné výhody získané v souvislosti 
se zneužitím informací. 

1 1 1 

 
Důsledná kontrola přístupových práv a 
nakládání s informacemi podle pravidel 
závazně stanovených právními předpisy a 
interními akty řízení.  
 
Důsledná kontrola dodržování právních 
předpisů při ochraně osobních údajů a 
utajovaných informací. 

 
Proces zadávání veřejných 
zakázek malého rozsahu, 
uzavírání smluv. 

Preselekce dodavatele bez 
hlubšího prozkoumání možností 
na trhu, 
vyhodnocování 
podaných nabídek 
podle jiných kritérií, 
sdělování nestejných 
zadávacích podmínek. 
 
 Zadávání zakázek stále 
stejnému okruhu subjektů, 
úplatky či jiné výhody získané 
v souvislosti s výběrem 
uchazeče.  

3 4 2 
Trvale využívat monitorovacího a 
kontrolního systému procesu zadávání 
veřejných zakázek. Provádět školení 
odpovědných pracovníků – zvyšování 
odbornosti. 
Provádět důslednou kontrolu ze strany 
vedoucích pracovníků v procesu zadávání, 
realizace, ukončení a vyhodnocení 
veřejných zakázek. 
Stanovovat jednoznačné a srozumitelné 
zadávací podmínky, které záměrně 
nezvýhodňují určitého dodavatele.  
Stanovovat jasná, konkrétní 
a měřitelné podmínky spolupráce mezi 
oběma subjekty.  
 

 
Závěrečná zkouška DPS. 

 
Zvýhodnění některých 
zkoušených studentů. 

1 1 1 
Důsledné dodržování postupů vyplývajících 
ze školského zákona a z dalších obecně 
závazných a interních právních norem. 
Zpětná vazba pomocí evaluačních 
dotazníků. Ústní zkouška se provádí před 
komisí o 5 členech.  
Dodržování etického kodexu zaměstnanců 
VPŠ MV v Praze a Etického kodexu Policie 
ČR. 



 

 
VPŠ a SPŠ MV v Praze  
KŘŠ – odboru  
k rukám plk. JUDr. Ing. Marek Blažejovský, Ph.D. 
  

 Praha 21. 10. 2016  
 

 Počet listů: 1 
 Příloha: 1/3 
 

 
Podklady pro vyhodnocení protikorupčních opatření stanovených pokynem ředitele 
školy č. 217/2015 
 
 
     V rámci protikorupčních opatření je OIKT převážně zařazeno do oblastí rizik spadající pod 
ekonomický úsek, kde v jeho gesci jsou prováděna hlavní protikorupční opatření. 
Zaměstnanci OIKT se podílejí dílčí částí při plnění těchto kontrol převážně jako členové 
výběrových komisí, či zpracovatelé zadávacích řízení. Proto vyhodnocení protikorupčních 
opatření koresponduje s obsahem a náplní ekonomického úseku.  
 
 
     Ve všech uvedených oblastech činnosti školy se vychází z příslušných právních předpisů 

a interních aktů řízení Ministerstva vnitra, které jsou zapracovány do interních aktů řízení 

ředitele školy. 

 

         Zpracoval: 

            V OIKT 

        Ing. Petr Rudolf 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Rizika a opatření týkající se OIKT 

 

Rizikové místo 

v činnosti útvaru 

 

Možná forma rizika 

korupce 

 

Pravděpodobnost 

výskytu rizika 

 

Vnímaný 

dopad 

rizika 

 

Významnost 

vlivu rizika 

 

Opatření ke snížení rizika korupce 

Rozhodování 

ohledně řešení 

náhrad škod na 

zdraví a věcech a 

náhrad škod na 

majetku. 

Prospěch při 

rozhodování. 

1 1 1  Důsledné dodržování postupů vyplývajících z obecně 

závazných a interních právních norem. 

 

 

Průběh procesu 

výběru zájemce 

v případech 

přímého prodeje 

nepotřebného 

nemovitého 

majetku státu 

vybranému 

zájemci. 

Úplatek nebo jiná výhoda 

v rámci procesu 

rozhodování o výběru 

zájemce v případech 

přímého prodeje 

nepotřebného 

nemovitého majetku státu 

vybranému zájemci. 

1 1 1 Zabezpečení trvalého kontrolního systému při výběru 

přímých zájemců o odprodej nepotřebného majetku státu. 

 

Kontrola vedoucími pracovníky v rámci celého procesu 

odprodeje nepotřebného nemovitého majetku státu 

formou přímého prodeje a kontrola dodržování 

zákonných postupů.  

Nájem a podnájem 

nemovitého 

majetku. 

Ceny pod úrovní v místě 

obvyklé, nevalorizování 

cen nájmů, energií, vody, 

uzavírání nájemních 

smluv s možností dalšího 

podnájmu třetí osobě 

s následným snížením 

výnosu z pronajatého 

majetku státu - možnost 

přijetí úplatku nebo jiné 

protislužby. 

1 1 1 Všechny návrhy smluv o nájmu nemovitého majetku před 

podpisem smluvních stran předložit k posouzení 

právníkovi.   

 

Důsledné dodržování postupů vyplývajících z obecně 

závazných a interních právních norem. 

 



 

Oblast účetnictví:  

- evidence a 
účtování 
pronajatého 
majetku, 

- nesprávné, 
nepravdivé nebo 
neúplné zachycení 
hospodářských 
aktiv a pasiv v 
účetní závěrce,  

- průkaznost 
účetních záznamů 
o prováděných 
hospodářských 
operacích, 

- nedůvodné 

poskytování plateb 
předem (záloh) 
dodavatelům. 

Vznik škody na majetku a 

vznik bezdůvodného 

obohacení. 

1 1 1 Důsledné dodržování postupů vyplývajících z obecně 

závazných a interních právních norem. 

 

 

Důsledný výkon kontroly před poskytnutím zálohy 

dodavateli ze strany příkazce operace a důraz na 

průkaznost účetního dokladu ze strany hlavního účetního. 

Zajištění smluvních 

vztahů. 

Vznik škody na majetku a 

vznik bezdůvodného 

obohacení. 

1 1 1 Řádná kontrola plnění závazků vyplývajících 

z uzavřených smluv a uplatňování práv plynoucích ze 

smluvních vztahů. 

Přejímání 

nedokončených 

nebo 

nerealizovaných 

prací, služeb a 

dodávek na 

základě 

neprůkazných 

prvotních dokladů. 

Možnost přijetí úplatku od 

dodavatele nebo jiné 

protislužby. 

2 1 2 Důsledný výkon kontroly před poskytnutím platby 

dodavateli ze strany příkazce operace a důraz na 

průkaznost účetních dokladů.  

 

Důsledné dodržování postupů vyplývajících z obecně 

závazných a interních právních norem. 

 

Správnost a plnění 

dodavatelských 

smluv. 

Možnost přijetí úplatku od 

dodavatele nebo jiné 

protislužby. 

2 2 4 Důsledné dodržování postupů vyplývajících z obecně 

závazných a interních právních norem. 



 

Formální přejímání 

prací a dodávek 

bez ověření, zda 

kvalita a množství 

prací a dodávek na 

soupisu odpovídá 

skutečnosti, 

platným technickým 

normám a 

dohodnutým 

cenovým 

podmínkám. 

Možnost přijetí úplatku od 

dodavatele nebo jiné 

protislužby. 

3 2 6 Řádná kontrola plnění závazků vyplývajících 

z uzavřených smluv a uplatňování práv plynoucích ze 

smluvních vztahů. 

Proces zadávání 

veřejných zakázek 

včetně veřejných 

zakázek malého 

rozsahu, uzavírání 

smluv. 

Nejednoznačné a 

Nesrozumitelné zadávací 
podmínky, zvýhodňování 
nebo upřednostňování 
některých uchazečů, 
jednání s dodavateli 
samostatně, přijímání 
ukázek a referenčních 
vzorků bez jejich 
evidence, vyhodnocování 
podaných nabídek podle 
jiných kritérií, sdělování 
nestejných zadávacích 
podmínek.  

Zadávání zakázek stále 
stejnému okruhu 
subjektů, úplatky či jiné 
výhody získané 
v souvislosti s výběrem 
uchazeče. Nedodržování 
základních zásad 
zadávání veřejných 
zakázek, kterými jsou 
transparentnost, rovnost 
zacházení a zákaz 
diskriminace.  

3 1 3 Trvalé využívat monitorovacího a kontrolního systému 
procesu zadávání veřejných zakázek. Provádět školení 
odpovědných pracovníků – zvyšování odbornosti. 

Provádět důslednou kontrolu ze strany vedoucích 
pracovníků v procesu zadávání, realizace, ukončení 
a vyhodnocení veřejných zakázek.  Jmenovat objektivní 
nezávislé komise, kolektivní rozhodování. 

Dodržovat transparentnost a nediskriminační kritéria při 
zadávání podmínek veřejných zakázek a při 
vyhodnocování nabídek. Důsledné dodržovat postupy 
vyplývající z příslušných zákonů.  Vytvářet podmínky pro 
elektronizaci veškeré agendy spojené s procesem 
zadávání veřejných zakázek, stanovovat jednoznačné a 
srozumitelné zadávací podmínky, které záměrně 
nezvýhodňují určitého dodavatele, omezovat dílčí 
hodnotící kritéria, která vnáší subjektivní názory členů 
hodnotící komise, stanovovat jasná, konkrétní 

a měřitelná dílčí kritéria hodnocení, provádět obměnu 
členů hodnotících komisí, řádně odůvodňovat rozhodnutí 
o výběru nejvhodnější nabídky, zamezovat zpracování 
dodatků ke smlouvám, které by zadavatele 
znevýhodňovaly, rozšiřovat okruh komodit 

zabezpečovaných formou centralizovaného zadávání. 



 

 
 
VPŠ a SPŠ MV v Praze  
KŘŠ – odbor  
k rukám plk. JUDr. Ing. Marek Blažejovský, Ph.D. 
  

 Praha 21. 10. 2016  
 

 Počet listů: 2 
 Příloha: 1/1 
 

K č. j. VPŠA-368/KR-2016/VKO 
 
Podklady pro vyhodnocení protikorupčních opatření stanovených pokynem 
ředitele školy č. 217/2015 
 
 
     V rámci realizace zabezpečovaných úkolů je věnována pozornost důsledné 
kontrolní činnosti dané problematiky. Kontrolní činnost plní dvojí funkci - mimo 
prevence tvoří také podklady pro rozhodování a řízení jednotlivých procesů v rámci 
oddělení a celé školy.  
 
 
Oblast ochrany osobních údajů  
 

 Došlo k aktualizaci pokynů ředitele školy v uvedené oblasti.  

 Interní kontrolní činnost zaměřená na dodržování povinností v dané oblasti je 
prováděna v režimu stanoveném příslušnými pokyny ředitele školy.  

 
Oblast ochrany utajovaných informací  
 

 Bylo provedeno pravidelné proškolení zaměstnanců dle systemizovaných 
míst  
pro utajované informace o jejich povinnostech vyplývajících z příslušné právní  
úpravy.  

 Pracoviště ochrany utajovaných informací bylo přestěhováno, vybaveno a 
zajištěno.  

 Probíhá aktualizace bezpečnostní dokumentace, která bude předložena 
bezpečnostnímu odboru MV a následně zapracována do dokumentace 
bezpečnostní ochrany areálu.  

 
Oblast výkonu služby celodenní směny  
  

 V průběhu sledovaného období byly pravidelně prováděny kontroly výkonu  
celodenní směny obou pracovišť vedoucími zaměstnanci školy. Provedení  
kontroly zaznamenává dozorčí školy do svodky událostí. Výsledky kontrol jsou  
následně využívány v organizační a řídící činnosti oddělení.  

 

 

Oblast vyřizování oznámení, podnětů a stížností  



 

 

 V rámci dané problematiky je postupováno v souladu s obecně závaznými a 
interními právními předpisy. Při procesu vyřizování oznámení, podnětů a 
stížností je dodržována zásada objektivity spravedlivého procesu. 
 

Oblast dlouhodobě neuhrazených pohledávek 

 

 Tato problematika je pravidelně projednávána jednou za půl roku v poradě 

ředitele školy. Jsou dokladovány neskončené věci a k těmto přijímána 

opatření.  

 

  

     Ve všech uvedených oblastech činnosti školy se vychází z příslušných právních 

předpisů a interních aktů řízení Ministerstva vnitra, které jsou zapracovány do 

interních aktů řízení ředitele školy. 

 

 

         Zpracoval: 

           JUDr. Zdeněk Pelc 

 

 

 



 

Vyšší policejní škola a Střední policejní škola 

Ministerstva vnitra v Praze 

Personální oddělení 

____________________________________     

          Praha 31. října 2016 

                                  Přílohy: 1/1 

 

Kancelář ředitele školy - odbor 

plk. Ing. JUDr. Marek Blažejovský, Ph.D. 

vedoucí odboru 

 

 

Vyhodnocení protikorupčních opatření 2016  

 

V příloze zasílám vyhodnocení protikorupčních opatření 2016 za personální úsek. 

V rámci personálního oddělení nebyla zjištěna případná nově vzniklá rizika nasvědčující 

korupci, která by bylo třeba ošetřit. Z těchto důvodů ponecháváme „tabulku rizik z oblasti 

personálního úseku“ v původní podobě bez dalších změn.  

 

 

 

 

          JUDr. Vladimír Řápek 

                                                                                  vedoucí personálního oddělení 



 

Rizika a opatření týkající se personálního úseku 

 
 
 

 
Rizikové místo 

v činnosti útvaru 

 
Možná forma rizika 

korupce 

 
Pravděpodobnost 

výskytu rizika 

 
Vnímaný 

dopad rizika 

 
Významnost 
vlivu rizika 

 

 
Opatření ke snížení rizika korupce 

 

 
Výběr nových 
zaměstnanců. 

 
Zvýhodnění blízkých osob 

nebo jiných osob při 
obsazování volných míst. 

 

2 1 2  
Při výběrovém řízení důsledně dodržovat  postupy 

vyplývající  z obecně závazných a interních právních 
norem. 

 

 
Kontrolní činnost 
v oblasti práce 

s lidskými zdroji. 
 

 
Získání prospěchu 

v důsledku ovlivnění 
výsledku 
kontroly. 

1 1 1  
Důsledně provádět kontrolní činnost. 

 
Poskytování 

prostředků z fondu 
kulturních a sociálních 

potřeb. 

 
Zvýhodňování konkrétních 
zaměstnanců při čerpání 

prostředků z FKSP. 

2 1 2  

Důsledně dodržovat Zásady pro tvorbu, používání a 
hospodaření s prostředky fondu kulturních a sociálních 
potřeb ve VPŠ MV v Praze.  Provádět kontrolní činnost, 

která je zaměřená na vedení evidence a dodržování 
zásad FKSP. 

 

 
Přístup k informacím 

z personálního 
informačního systému. 

 
Zneužití informací získaných 
z personálního informačního 

systému. 

1 4 4  
Pověřený personalista má přidělen vlastní login a je 

zároveň důkladně poučen o povinnostech vyplývajících 
ze zákona o ochraně osobních údajů a o zabezpečení 

přístupových oprávnění do systému EKIS II. 
 

 
Změny v systemizaci 

pracovních a 
služebních míst. 

 
Zvýhodnění podmínek pro 

některé uchazeče, příp. 
zaměstnance. 

 

1 2 2  
Důsledné dodržování zákonných postupů, schvalovací 

proces přes více stupňů řízení. 
 

 
 
 
 

  


