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PŘÍKAZ ŘEDITELKY Č. 3/2014 

Interní protikorupční program Fakultní nemocnice Plzeň 

Účinnost od: 1.7.2014 Platnost do: neomezeně 

Rozsah působnosti: Všechna pracoviště FN Plzeň 

 

V souladu s příkazem ministra zdravotnictví č. 25/2014 – Rezortní interní protikorupční program 
Ministerstva zdravotnictví České republiky (RIPP) – nařizuji implementovat interní protikorupční program 
(IPP) v souladu s osnovou RIPP a zajistit jeho zveřejnění na webových stránkách FN Plzeň do 30.9.2014.  

Definice korupce 

Korupce je zneužití pravomocí za účelem získání nezaslouženého osobního prospěchu. Bližší definice 
korupce je uvedena v příkazu ministra č. 25/2014. Korupční jednání upravuje zákon č. 40/2009 Sb., trestní 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů, v ustanoveních § 331 a násl. – konkrétně § 331 Přijetí úplatku, § 332 
Podplacení a § 333 Nepřímé úplatkářství. Dále je v právním řádu zakotveno několik dalších skutkových 
podstat trestných činů, které definují korupční jednání. Blíže uvedeno ve výše zmíněném příkazu ministra. 

Cíle interního protikorupčního programu 

Cílem je odstranit nebo v maximální možné míře omezit předpoklady pro vznik korupčního jednání 
v rámci FN Plzeň, vytipovat riziková místa, funkce a činnosti a vymezit oblasti činností, při kterých by mohlo 
docházet ke vzniku korupce. V souvislosti se zjištěnými korupčními riziky pak definovat zásadní systémové 
postupy a opatření k jejich minimalizaci.  

Důležité je také průběžně přijímanými opatřeními vnášet do systému takové prvky, které již svým 
charakterem (vícestupňovým schvalováním, kolektivním rozhodováním, zveřejňováním výsledků 
rozhodovacího řízení apod.) brání vzniku možného korupčního prostředí nebo možnosti nepřímého 
zvýhodňování. 

Vytváření a posilování protikorupčního klimatu ve FN Plzeň 

Preventivní opatření protikorupční politiky ve FN Plzeň zahrnují účinnou a cílenou personální politiku, 
zavedení pravidel chování a jednání vyplývajících z platného Etického kodexu zaměstnanců FN Plzeň 
(příloha č. 2 Pracovního řádu) do povědomí zaměstnanců, a dále i vzdělávací a osvětovou činnost, sloužící 
k prezenci korupčního a jiného závadového jednání i protikorupčních opatření: 

 Aktivní kladení důrazu na morální vlastnosti (např. principy čestnosti, neúplatnosti) při výběru 
uchazečů o zaměstnání ve FN Plzeň 

Zodpovídá: Zaměstnanecký odbor FN Plzeň 

 Pořádání školení a seminářů pro zaměstnance na všech úrovních organizačního členění, které 
jsou zaměřeny na řešení uvedené problematiky. Povinností každého zaměstnance odboru bude 
účastnit se jednou ročně jedné vzdělávací akce s protikorupční tématikou. 

Zodpovídá: Zaměstnanecký odbor FN Plzeň 

 Provoz protikorupční linky korupce@fnplzen.cz uveřejněné na webových stránkách FN Plzeň. 
Všechna oznámení na uvedeném spojení musí být bez zbytečných odkladů analyzována  
a vyhodnocována.  

Zodpovídá: Oddělení interního auditu FN Plzeň 

 Vedoucí zaměstnanci jsou povinni prosazovat protikorupční postoj, zejména vlastní 
bezúhonností, dodržováním právních i vnitřních předpisů, zdůrazňováním významu ochrany 
majetku státu, dodržováním etických zásad při výkonu práce, propagací jednání odmítajícího 
korupci a důrazem na prošetřování podezření a vyvození důsledků v případě prokázaného 
korupčního jednání. 

Zodpovídá: Vedoucí zaměstnanci 

mailto:korupce@fnplzen.cz
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Transparentnost 

Jedním z nástrojů boje proti korupci je umožnění maximální kontroly rozhodovacích kroků a hospodaření 
jak zaměstnanci FN Plzeň, tak veřejností. Proto jsou informace o nakládání s veřejnými prostředky 
zveřejňovány a zpřístupňovány. Zveřejňování informací probíhá v souladu s platnou legislativou a příkazy 
MZČR. Konkrétně jsou na webových stránkách FN Plzeň nebo na profilu zadavatele zveřejňovány: 

 Informace vztahující se k nakládání s majetkem 

 Informace vztahující se k výběru dodavatelů 

 Informace o uskutečněných veřejných zakázkách včetně zakázek malého rozsahu 

 Smlouvy uzavřené na základě výsledků výběrových řízení včetně dodatků 

 Sponzoři a dárci 

 Výroční zprávy v oblasti poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím v platném znění 

Zodpovídá: Oddělení pro komunikaci s veřejností ve spolupráci s inspekčním odborem 

Řízení korupčních rizik a monitoring kontrol 

Krizová nebo riziková místa jsou takové oblasti rozhodovacího procesu, kde při nedostatečně kvalitně 
nastaveném kontrolním systému nebo systémovém opatření může docházet k nežádoucímu ovlivňování 
výsledku rozhodnutí. Jejich další zjišťování a upřesňování je součástí práce všech vedoucích zaměstnanců 
v rámci provádění vyhodnocování jednotlivých činností ve FN Plzeň.  

V působnosti FN Plzeň jsou nejvíce vystaveny riziku lidského faktoru – nebezpečí korupce tyto oblasti:  

1. Rozhodovací procesy 

2. Poskytování informací o činnosti FN Plzeň 

3. Kontrolní činnost 

4. Zadávání veřejných zakázek 

5. Nakládání s majetkem státu 

6. Pracovněprávní a personální záležitosti 

Při popisu rizik vedoucí zaměstnanec rovněž uvádí opatření k jejich snížení či eliminaci. Jde o soubor 
pravidelně revidovaných postupů, metodických pokynů, vnitřních pravidel i zákonů, které jsou zaměstnanci 
povinni dodržovat. Kontrola dodržování těchto opatření je prováděna vedoucím zaměstnancem. 
Nedodržování těchto pravidel je považováno za porušení pracovních povinností. 

 Zpracovat analýzu rizik možného korupčního jednání v rámci řízených odborů, oddělení a úseků, 
jejich vyhodnocení a přijímání opatření k jejich odstranění. 

Termín: do 30. 9. 2014  

Zodpovídá: Vedoucí zaměstnanci dle níže nastavených odpovědností (viz tabulka Rizikové oblasti) 

Spolupracuje: Oddělení interního auditu FN Plzeň 

 Vyhodnocovat účinnost přijatých opatření, dodržovat důsledně řídící kontrolu zaměřenou na 
dodržování právních předpisů a interních směrnic FN Plzeň. 

Termín: průběžně 

Zodpovídá: Vedoucí zaměstnanci 

Postup při podezření na korupci 

Při podezření na korupční jednání je základní povinností zaměstnanců neprodleně vyrozumět vedoucího 
oddělení interního auditu. V případě, že se potvrdí prvotní informace a šetření prokáže možnost korupce, 
bude o této skutečnosti podána informace ředitelce FN Plzeň. Ten posoudí závažnost situace a rozhodne  
o dalším postupu.  
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Vyhodnocování interního protikorupčního programu 

Provádět vyhodnocování interního protikorupčního programu, zejména z hlediska účinnosti, plnění všech 
jeho částí, účinnost tohoto plnění a na implementaci nápravných opatření. 

Termín: vždy do 30. 9.  

Zodpovídá: Vedoucí zaměstnanci 

Trvalá kontrola a obecná informační povinnost vedoucích zaměstnanců 

Vedoucí zaměstnanci a ostatní zaměstnanci uvedení v tomto interním protikorupčním programu jsou 
povinni průběžně zajišťovat realizaci opatření přijatých v rámci IPP podle zařazení a kompetence stanovené 
Organizačním řádem FN. 

Závěrečná ustanovení 

Tento příkaz ředitelky nabývá účinnosti dnem vydání. 

Rozdělovník 

Všichni zaměstnanci FN Plzeň 

Klíčová slova 

Korupce – riziko – analýza – kontrola – protikorupční – program 
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Tabulka – RIZIKOVĚ OBLASTI 

1. Rozhodovací procesy 

 Rizika 
Stanovená pravidla -
opatření 

Zodpovídá 

Stanovování a schvalování 
pravidel, postupů 

Selhání pravidel pro nastavení 
vnitřního kontrolního systému 
a úmyslné stanovení pravidel 
vnitřních řídících procesů ve 
prospěch jednotlivce  

Organizační řád, Pracovní 
řád, Vnitřní kontrolní 
systém SME/6/004, 
Řízení dokumentů  
a záznamů SME/6/001 

Ředitelka FN 
Plzeň, 
Ekonomický 
náměstek, 
Náměstek pro 
LPP, Náměstek 
pro OP, 
Technicko-
provozní 
náměstek, 
Vedoucí ZO 

Rozhodovací procesy 
související s nákupem 
dodávek, služeb  
a stavebních prací 

Porušení pravidel efektivnosti, 
hospodárnosti  
a účelnosti k získání 
neoprávněného/osobního 
prospěchu 

Organizace zadávání 
veřejných zakázek 
SME/2/002, Nákup 
dodávek služeb  
a stavebních prací 
SME/2/003, Nákup SZM 
SME/2/007, Nákup 
léčivých přípravků 
SME/2/011, Závazný 
postup při realizaci VZMR 
ve FN SNA/006, Dotace  
a ostatní finanční podpora 
SNA/022, Projektové 
řízení SME/6/006, Příkaz 
ředitelky č. 2/2013 
(Protikorupční strategie 
MZČR pro přímo řízené 
organizace) 

Ekonomický 
náměstek, 
Vedoucí 
nakupujících 
odborů 

Vymáhání pohledávek Porušení pravidel efektivnosti, 
hospodárnosti a účelnosti 
k získání 
neoprávněného/osobního 
prospěchu 

Evidence a správa 
pohledávek SME/2/009 

Vedoucí ZO, 
Vedoucí EO 

Rozhodování o přijímání 
darů 

Zneužití systému přijímání 
darů k osobnímu prospěchu 

Přijímání darů SNA/013, 
Příkaz ředitelky č. 2/2013, 
Etický kodex 

Ekonomický 
náměstek, 
Náměstek LPP, 
Koordinátor 
darů 

Vyřizování žádostí  
o poskytování informací  
dle zákona č. 106/1999 Sb. 

Neobjektivnost při posuzování 
žádostí  
o poskytování informací 

, zatajení/zmanipulování 
informací za účelem osobního 
prospěchu 

Zákon č. 106/1999 Sb.,  
o svobodném přístupu 
k informacím, Informace 
FN Plzeň na webu 

Vedoucí ZO, 
Ekonomický 
náměstek, 
Vedoucí OIA 

Rozhodování o stížnostech Neobjektivnost při posuzování 
stížností a petic, 
zatajení/zmanipulování 
informací za účelem osobního 
prospěchu 

Zákon č. 372/2011 Sb.  
o zdravotních službách, 
Vyřizování stížností a 
petic SME 6/007 

Náměstek LPP, 
Náměstek pro 
OP, Vedoucí 
OIA 

Rozhodování  
o uznání/neuznání nemocí 
z povolání 

Neobjektivnost při posuzování 
návrhů na uznání/neuznání 
nemocí  
z povolání, 
zatajení/zmanipulování 
informací za účelem osobního 
prospěchu 

Zákon č. 373/2011 Sb.,  
o specifických 
zdravotních službách 

Náměstek LPP, 
Přednostka KPL 
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Rozhodování o odškodnění Neobjektivnost při posuzování 
návrhů na odškodnění, 
zatajení/zmanipulování 
informací za účelem osobního 
prospěchu 

Zákon č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, Interní 
postup FN Plzeň 

Vedoucí ZO 

Rozhodování LEK  
o klinických 
studiích/hodnoceních 

Neobjektivnost při posuzování 
návrhů na provádění 
klinických studií/hodnocení, 
zatajení/zmanipulování 
informací za účelem osobního 
prospěchu 

Klinické studie  
a hodnocení SME/3/004 

Náměstek LPP, 
Ekonomický 
náměstek, 
Vedení LEK 

Uzavírání smluv  Porušení pravidel efektivnosti, 
hospodárnosti a účelnosti 
k získání osobního prospěchu 

Uzavírání smluv ve FN 
SME/6/003 

Vedoucí 
zaměstnanci 
přímo podřízení 
ředitelce 

2. Poskytování informací o činnosti FN Plzeň 

Analyticko-koncepční 
činnosti 

Úmyslné postoupení 
informací s cílem získání 
osobního prospěchu 

Pracovní řád, Organizační 
řád, Etický kodex, 
Příručka kvality 

Všichni 
zaměstnanci 

Správa a údržba 
informačních systémů 
spravovaných FN Plzeň 

Úmyslné postoupení 
informací s cílem získání 
osobního prospěchu 

Pracovní řád, Organizační 
řád, Etický kodex, 
Příručka kvality 

Vedoucí odboru 
SIS 

3. Kontrolní činnost 

Kontrola prováděná 
vedoucími zaměstnanci 

Zatajování nálezů 
porušování právních 
předpisů, nedostatků při 
správě státního majetku, 
nehospodárného nakládání 
s prostředky apod., 
zjištěných při provádění 
kontrolní a auditní činnosti 

Pracovní řád, Vnitřní 
kontrolní systém, 
Provádění řídící kontroly 
v rámci finančního řízení 
dle zákona o finanční 
kontrole SNA/011 

Vedoucí 
zaměstnanci 

Interní audity kvality Interní audit kvality 
SNA/023 

Vedoucí CŘK 

Interní audity Vnitřní kontrolní systém 
SME/6/004 

Vedoucí OIA 

4. Zadávání veřejných zakázek 

Proces zadávání a realizace 
veřejných zakázek 

Rozdělení veřejné zakázky 
na více veřejných zakázek, 
poskytnutí důvěrných 
informací zvýhodňující 
zájemce o zakázku s cílem 
získání osobního prospěchu, 
nerovné postavení ve 
veřejné soutěži, zadávání 
veřejných zakázek stále 
stejnému okruhu subjektů 
s cílem osobního prospěchu, 
úmyslné nesprávné 
metodické vedení zadávání 
veřejných zakázek za 
účelem poškození FN Plzeň 

Zákon č. 137/2006 Sb.,  
o veřejných zakázkách 
v platném znění, 
Organizace zadávání 
veřejných zakázek 
SME/2/002, Závazný 
postup při realizaci VZMR 
ve FN SNA/006, Etický 
kodex 

Vedoucí IO, 
Vedoucí 
nakupujících 
útvarů, 
Ekonomický 
náměstek, 
Technicko-
provozní 
náměstek 

Posouzení a schválení 
zadávací dokumentace 

Schválení zadávací 
dokumentace ve formě, která 
by zvýhodňovala některé 
dodavatele 

Organizace zadávání 
veřejných zakázek 
SME2/002, Závazný 
postup při realizaci VZMR 
ve FN SNA/006, Etický 
kodex, Pravidla MZ ČR 
související 
s poskytováním dotací 

Ekonomický 

náměstek,  

Vedoucí IO 

Hodnotící a výběrové 
komise 

Ovlivnění výběru projektů na 
jednání hodnotící příp. 
výběrové komise 

Organizace zadávání 
veřejných zakázek 
SME/2/002, Etický kodex 

Členové 
jednotlivých 
komisí 
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5. Nakládání s majetkem státu 

Správa majetku, jeho 
využívání, údržba, obnova 

Možnost využívání státního 
majetku k soukromým 
účelům zaměstnanců nebo 
cizích osob, úhrady fiktivních 
služeb a prací. 

Správa budov 
SME/7/012, 

Hospodaření a nakládání 
s movitým majetkem 
SME/2/005, SME/7/005 
Postup při provádění 
stavebních prací  
a rekonstrukcí, 
Inventarizace majetku 
SME/2/004, Vnitřní 
kontrolní systém 
SME/6/004 

Ekonomický 
náměstek, 
Technicko-
provozní 
náměstek 

Prodej/převod/likvidace 
neupotřebitelného a 
přebytečného majetku  

Porušení pravidel 
efektivnosti, hospodárnosti  
a účelnosti k získání 
osobního prospěchu 

Hospodaření a nakládání 
s movitým majetkem 
SME2/005, Správa budov 
SME7/012 

Ekonomický 
náměstek, 
Technicko-
provozní 
náměstek 

Hospodaření s prostředky 
FKSP 

Zvýhodňování některých 
zaměstnanců 

Kolektivní smlouva, 
Pravidla organizace při 
poskytování příspěvků 
z FKSP na hromadné 
akce SNA/012 

Vedoucí ZO, 
Vedoucí EO, 
Vedoucí 
odborových 
organizací 

6. Pracovněprávní a personální záležitosti 

Personální řízení Přijímání nových 
zaměstnanců, zvýhodňování 
osob blízkých nebo jiných 
osob při obsazování volných 
pracovních míst 

Pracovní řád, Organizační 
řád, Etický kodex Pravidla 
pro výběrová řízení  
a obsazování vedoucích 
funkcí SNA/008, 
Zařazování lékařů do 
platových tříd SNA/010,  

Vedoucí ZO 

Uzavírání dohod  
o provedení práce  
a pracovní činnosti 

Uzavírání dohod s osobami 
blízkými, od nichž mohou 
plynout poskytovateli nějaké 
výhody, neadekvátní 
stanovení výše odměny 

Pracovní řád, Organizační 
řád, Etický kodex 

Vedoucí ZO 

 

 

 

 


