
PRE/3/2019  
Interní protikorupční program Fakultní nemocnice Plzeň 

Ověřil:  
Mgr. N. Müllerová 

Správce dokumentů: 
Ing. V. Šedivcová, kl. 2221 

Zpracoval/datum: 
Bc. Libuše Kufnerová/28.6.2019 

Schválil/datum: 
MUDr. V. Šimánek, Ph.D./ 

28.6.2019 

Strana 1 (celkem 8) 

 

PŘÍKAZ ŘEDITELE Č. 3/2019 

Interní protikorupční program Fakultní nemocnice Plzeň 
 

Účinnost od: 1. 7. 2019 Platnost do: Neomezeně 

Rozsah působnosti: Všechna pracoviště FN Plzeň 

Po vytištění je dokument platný jen po označení razítkem správce dokumentů „Kopie platná do:“, 
jinak se jedná o neřízený dokument. 

 

V souladu s příkazem ministra zdravotnictví č. 22/2019 – Rezortní interní protikorupční program Ministerstva 
zdravotnictví České republiky (RIPP) – vydávám interní protikorupční program (IPP) Fakultní nemocnice 
Plzeň. 

1. Úvod 

Rezortní interní protikorupční program je zpracován na základě úkolu z Usnesení vlády ČR ze dne 
17. prosince 2018 č. 855, kterým vláda ČR schválila Vládní koncepci boje s korupcí na léta 2018 až 2022 
a v souvislosti s usnesením vlády ČR č. 769 ze dne 20. listopadu 2018, kterým vláda ČR schválila 
aktualizované znění Rámcového rezortního interního protikorupčního programu, dle příkazu Ministra 
č. 22/2019 a služebního předpisu státního tajemníka v ministerstvu zdravotnictví č. 16/2019. 

2. Pojem korupce 

Korupci chápeme jako vztah dvou stran, ve které jedna strana poruší své povinnosti, především pak zneužije 
určitou pravomoc - postavení, za což získá neoprávněné zvýhodnění pro sebe nebo pro jiného,  
a to z vlastního podnětu nebo z podnětu jiné osoby, přičemž i druhá strana získá určité neoprávněné 
zvýhodnění pro sebe nebo jiného, a mezi porušením povinnosti a neoprávněným zvýhodněním je souvislost.  
Korupci chápeme jako slib, nabídku, poskytnutí úplatku nebo jiné neoprávněné výhody s cílem ovlivnit něčí 
jednání nebo rozhodnutí. Korupcí nazýváme také žádost o úplatek a přijetí úplatku. 
Formou úplatku může být poskytnutí nejen finančních prostředků, ale i poskytnutí informací, věcí, 
společenských výhod, služeb, protislužeb apod. 

3. Cíle interního protikorupčního programu 

Cílem IPP 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 a zároveň sledovat úkoly vyplývající z vládních usnesení přijímaných v oblasti strategie boje 
proti korupci a zabezpečit jejich rozpracování v rámci FN Plzeň. 

4. Vytváření a posilování protikorupčního klimatu ve FN Plzeň 

Cílem vytváření a posilování protikorupčního klimatu ve FN Plzeň je vytvoření prostředí, v němž je odmítáno 
korupční jednání a je zdůrazňována ochrana majetku státu. Hlavními nástroji pro budování takového 
prostředí jsou propagace protikorupčního postoje vedoucími pracovníky, propagace etických zásad, osvěta 
a posilování morální integrity zaměstnanců formou vzdělávání zaměstnanců a propagace důvěryhodného 
mechanismu pro oznámení podezření na korupční jednání.  
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4.1 Preventivní a osvětová opatření pro boj s korupcí  

• Aktivní kladení důrazu na morální vlastnosti (např. principy čestnosti, neúplatnosti) při výběru uchazečů 
o zaměstnání ve FN Plzeň. 
Zodpovídá: Zaměstnanecký odbor  
 
• Zveřejnění interního protikorupčního programu FN Plzeň na webových stránkách FN Plzeň. 
Zodpovídá: Oddělení interního auditu 
 

4.2 Propagace protikorupčního postoje vedoucími pracovníky 

Vedoucí zaměstnanci jsou povinni aktivně prosazovat protikorupční postoj na pracovišti, 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  
 

4.3 Etický kodex 

Cílem Etického kodexu zaměstnanců FN Plzeň je stanovit principy a pravidla etického chování a jednání 
zaměstnanců ve vztahu k veřejnosti a spolupracovníkům, zakotvit zásady profesionálního postupu, posílit 
profesní identitu a odpovědnost zaměstnanců. S tímto kodexem jsou seznámeni všichni zaměstnanci  
FN Plzeň a jsou povinni jej dodržovat. Jeho obsah je prezentován i v rámci pravidelných školení  
a je zveřejněn na webových stránkách FN Plzeň. 
Zodpovídá: Vedoucí zaměstnanci 
 

4.4 Vzdělávání zaměstnanců 

Vzdělávání zaměstnanců na všech funkčních úrovních probíhá formou pravidelného e-learningového školení 
v protikorupční problematice. V rámci vstupního vzdělávacího školení jsou nově přijatí zaměstnanci  
FN Plzeň prokazatelně seznámeni s interním protikorupčním programem. 
Vedoucí zaměstnanci zvyšují povědomí o ochraně zaměstnanců, kteří oznámili podezření na korupci. Klade 
se důraz na dodržování Etického kodexu, jeho propagaci, dostupnost a kontrolu jeho dodržování.  
Při realizaci těchto pravidel bude uplatňována důsledná řídící kontrola.  
Zodpovídá: Vedoucí zaměstnanci, Zaměstnanecký odbor 
 

4.5 Ochrana oznamovatelů 

Součástí ochrany oznamovatelů je systém nestranného posuzování jakéhokoliv jednání vůči zaměstnanci 
FN Plzeň, které lze považovat za hrozbu, diskriminaci nebo represi za to, že podal oznámení o podezření  
na uskutečnění výše zmíněného jednání. Zaměstnanci, který možné nežádoucí jednání oznámí je zaručena 
diskrétnost a ochrana. 
Zodpovídá: Vedoucí Oddělení interního auditu 

5. 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 o veřejných prostředcích: 
- Rozpočet FN Plzeň na příslušný kalendářní rok 
- Informace o uskutečněných veřejných zakázkách včetně zakázek malého rozsahu 
- Informace vztahující se k výběru dodavatelů 
- Smlouvy uzavřené na základě výsledků výběrových řízení včetně dodatků 
- Nabídka majetku, prodej nepotřebného majetku 
- Projekty financované EU, EHP a Norskými fondy 
- Sponzoři a dárci 
- Poradci a poradní orgány 

 Informace o systému rozhodování: 
- Organizační struktura FN Plzeň včetně kontaktních údajů na management FN Plzeň 
- Poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 

v platném znění  

 Umístění protikorupčních informací na webových stránkách FN Plzeň: 



PRE/3/2019  
Interní protikorupční program Fakultní nemocnice Plzeň 

Ověřil:  
Mgr. N. Müllerová 

Správce dokumentů: 
Ing. V. Šedivcová, kl. 2221 

Zpracoval/datum: 
Bc. Libuše Kufnerová/28.6.2019 

Schválil/datum: 
MUDr. V. Šimánek, Ph.D./ 

28.6.2019 

Strana 3 (celkem 8) 

 

- Rezortní interní protikorupční program MZ ČR 
- Interní protikorupční program FN Plzeň 
- Etický kodex 
- Systém pro oznámení podezření na korupci 

Zodpovídá: Oddělení pro komunikaci s veřejností 

6. Řízení korupčních rizik  

6.1 Řízení korupčních rizik 

Cílem řízení korupčních rizik je jejich identifikace a kvantifikace a především rozhodnutí o vhodném způsobu 
zvládání těchto rizik. Jedná se o soustavnou činnost, jejímž účelem je omezit pravděpodobnost výskytu 
korupčních rizik nebo snížení jejich dopadu. Aktivní řízení korupčních rizik napomáhá identifikovat oblasti  
se zvýšeným korupčním potenciálem a prověřovat a posilovat existenci a funkčnost kontrolních mechanismů 
v těchto oblastech.  
V rámci zajišťovaných úkolů FN Plzeň jsou nejvíce vystaveny riziku lidského faktoru – nebezpečí korupce tyto 
oblasti: 
  

 Rozhodovací procesy 

 Poskytování informací o činnosti FN 

 Kontrolní činnost 

 Zadávání veřejných zakázek 

 Nakládání s majetkem státu 

 Pracovněprávní a personální záležitosti 

 

Řízení korupčních rizik je komplexní proces skládající se z několika fází, které na sebe navazují. Aby bylo řízení 
korupčních rizik účinné, je nutné v první fázi provést analýzu korupčních rizik, která zahrnuje identifikaci 
a kvantifikaci hrozeb a určení stupně pravděpodobného výskytu (vzniku) rizika a jeho dopadů. Následně  
je provedeno zhodnocení významnosti korupčních rizik. Tento krok je podstatný pro určení způsobu jejich 
zvládání. 

6.1.1 Povinnosti vedoucích zaměstnanců FN Plzeň 

Řízení rizik (včetně korupčních) je součást manažerského řízení, tj. je součást agendy vedoucího zaměstnance, 
kterou nelze delegovat (např. na zaměstnance či podřízeného vedoucího zaměstnance). Každý vedoucí 
zaměstnanec řídí rizika ve svém útvaru, resp. ve své činnosti a činnosti svého útvaru. 
 
Konkrétně je povinností vedoucích zaměstnanců FN Plzeň: 

 Zpracování analýzy rizik možného korupčního jednání v rámci řízených odborů, oddělení a úseků 

 Vyhodnocení analýzy rizik 

 Přijímání opatření k jejich snížení či odstranění 

 Vyhodnocovat účinnost přijatých opatření  

 

6.2 Hodnocení korupčních rizik 

Hodnocení korupčních rizik je prováděno pravidelně alespoň jedenkrát ročně. Hodnocení korupčních rizik 
obsahuje: 

 Identifikaci a hodnocení korupčních rizik ve všech činnostech FN Plzeň 

 Vytvoření mapy/katalogu korupčních rizik 

 Přijetí opatření ke snížení pravděpodobnosti či dopadu korupčních rizik 

 Sledování rizikových oblastí 

6.2.1 Zásady pro vymezení a ohodnocení korupčních rizik 

1. V rámci každého jednotlivého organizačního celku je vhodné pracovat s několika korupčními riziky. Cílem 

analýzy není shromáždit co největší soubor korupčních rizik, ale určit taková, která mohou reálně ohrozit 

chod organizace (FN Plzeň) nebo jejích organizačních celků a tato ošetřit efektivním způsobem, pokud 

možno s využitím již existujících interních aktů řízení. 

2. Při určení stupně pravděpodobného výskytu (vzniku) korupčního rizika je třeba brát v potaz, zda  

se s jeho projevy na pracovišti nebo kdekoli ve FN Plzeň reálně setkáváme, ať už osobně nebo 

zprostředkovaně, nebo jej vnímáme pouze jako potenciálně možné. 
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3. Při stanovení stupně dopadu (závažnosti) korupčního rizika je nutné zvážit, zda je hrozbou především pro 

organizační celek (odbor, oddělení) nebo pro chod celé FN Plzeň. (Některá rizika mohou mít velmi závažný 

dopad na fungování odboru, oddělení, na chodu FN Plzeň se ale projeví pouze marginálně – např. přijetí 

„drobných pozorností“ od klientů byť za korektně a v souladu s platnou legislativou odvedenou práci, může 

mít značný dopad na interpersonální vztahy na konkrétním pracovišti, fungování organizace jako celku 

výrazně nenaruší, při opakování však dochází k poškození pověsti organizace). 

4. Významnost vlivu korupčního rizika je dána součinem stupně pravděpodobnosti vzniku rizika a dopadu 

rizika a je rozdělena do pěti pásem. (Obecnou tendencí hodnotitelů, kteří pracují s číselnou škálou, je výběr 

„středních hodnot“. Pokud však přidělíme korupčnímu riziku „střední“ stupeň dopadu a zároveň určíme 

pravděpodobnosti jeho vzniku také „střední“, je i výsledkem „střední“ významnost vlivu rizika, což ovšem 

reálně znamená, že se tato významnost vlivu korupčního rizika pohybuje v pásmu „významné“). 

 
Hodnocení korupčních rizik je dvouúrovňové a je prováděno hodnotitelem (vedoucí oddělení, vedoucí oboru), 
výsledek hodnocení prověřuje schvalovatel (náměstek, ředitel). 
Stupeň významnost rizika = pravděpodobnost vzniku rizika (P) x dopad výskytu rizika (D) 

 

Tabulka – Stupnice pro hodnocení rizik  

Stupnice pravděpodobnosti vzniku korupčního rizika 

(P) 

Stupnice dopadu korupčního rizika (D) 

Bodové 

hodnocení 
Dopad rizika Popis Bodové 

hodnocení 
Dopad rizika Popis 

1 Téměř 

vyloučené 

Vyskytne se pouze ve 

výjimečných případech 
1 Nevýznamné 

(Prakticky 

žádné) 

Neovlivňuje znatelně vnitřní 

chod FN Plzeň, neřeší se 

většinou na úrovni vedoucích 

zaměstnanců 

2 Nepravděpodob

né 

Někdy se může 

vyskytnout, ale není to 

pravděpodobné 

2 Málo 

významné 

(Málo 

podstatné) 

Ovlivňuje zejména vnitřní chod 

FN Plzeň, řeší většinou vedoucí 

úseku/oddělení 

3 Možné Někdy se může 

vyskytnout 
3 Významné 

(Podstatné) 

Ovlivňuje vnější a vnitřní 

provoz FN Plzeň, řeší většinou 

vedoucí oddělení/odboru 

4 Pravděpodobné Pravděpodobně se 

vyskytne 
4 Velmi 

významné 

(Zásadní) 

Ovlivňuje vnitřní i vnější chod 

FN Plzeň, řeší většinou 

náměstci/ vedoucí odborů, 

hrozba významných ztrát – 

škody, soudní spory apod. 

5 Téměř jisté Vyskytne se skoro vždy 5 Kritické 

(Devastující) 

Krizové situace, které mají vliv 

na chod FN Plzeň, řešené na 

úrovni vedení FN Plzeň (např. 

neplnění strategických cílů) 

 

6.2.2 Postup při hodnocení korupčních rizik 

Vedoucí zaměstnanec pracoviště správy určí v rámci svého odboru/oddělení, v jakých činnostech mohou rizika 
vzniknout, a ty bude hodnotit. Pro hodnocení rizik použije pětistupňový bodový systém, viz tabulka „Stupnice 
pro hodnocení rizik“. Rizika posoudí z hlediska jejich možného důsledku a síly vlivu na vnitřní a vnější chod 
FN Plzeň. K jednotlivým druhům rizik přiřadí bodový stupeň pravděpodobnosti vzniku korupčního rizika, obodují 
dopad rizika a vypočítají celkové hodnocení rizika (viz. Tabulka „Hodnocení korupčních rizik“, která je dostupná 
na Intranetu FN Plzeň → dlaždice OIA  → Protikorupční strategie → Hodnocení korupčních rizik). Dokument 
„Hodnocení korupčních rizik“ obsahuje seznam možných korupčních rizik ve FN Plzeň a popis opatření, resp. 
pravidla, která jsou ve FN Plzeň již nastavena. Dokument je konstruován obecně, vedoucí zaměstnanci budou 
hodnotit pouze ta rizika, která se týkají jejich řízeného oddělení, odboru. Pokud vedoucí zaměstnanec 
identifikuje jiná rizika, neuvedená v tabulce, doplní je a ohodnotí stejným způsobem. Vyplněnou tabulku 
podepíše a předá příslušnému schvalovateli (vedoucí zaměstnanec přímo podřízený ŘFN, ŘFN) k podpisu. 
Schválený dokument odešle na Oddělení interního auditu v listinné podobě, nebo elektronicky na email: 
kufnerova@fnplzen.cz do 31. 10. 2019. V případě útvaru ošetřovatelské péče a útvaru léčebně-preventivní 
péče bude zpracována pouze jedna tabulka pro každý útvar. 

 

http://inesa/intranet/pracoviste/financni_kontrola/Hodnocení%20korupčních%20rizik.xlsx
mailto:kufnerova@fnplzen.cz


PRE/3/2019  
Interní protikorupční program Fakultní nemocnice Plzeň 

Ověřil:  
Mgr. N. Müllerová 

Správce dokumentů: 
Ing. V. Šedivcová, kl. 2221 

Zpracoval/datum: 
Bc. Libuše Kufnerová/28.6.2019 

Schválil/datum: 
MUDr. V. Šimánek, Ph.D./ 

28.6.2019 

Strana 5 (celkem 8) 

 

 

7. Postupy při podezření na korupci a následná opatření 

Systém pro hlášení a odhalování korupce představuje soubor obecných pravidel a postupů vedoucích od 
nahlášení potenciálního nežádoucího jednání k jeho vyvrácení či potvrzení. 
 
Při podezření na korupční jednání je základní povinností zaměstnanců FN Plzeň neprodleně vyrozumět 
vedoucího oddělení interního auditu. V případě, že se potvrdí prvotní informace a šetření prokáže možnost 
korupce, bude o této skutečnosti podána informace řediteli FN Plzeň. Ten posoudí závažnost situace 
a rozhodne o dalším postupu. 
 
K podání oznámení podezření na korupční jednání ve FN Plzeň lze využít:  

 elektronickou komunikaci – zřízena protikorupční emailová schránka korupce@fnplzen.cz uveřejněná 
na webových stránkách FN Plzeň, 

 schránku pro příjem listinné pošty, která je umístěna u podatelen FN Bory a FN Lochotín, 

 osobní jednání u vedoucího oddělení interního auditu. 
 
Oznámení by mělo obsahovat následující informace: 

 identifikace osob podezřelých ze spáchání nepřípustného jednání a všech zúčastněných osob, 
případně osob profitujících z nepřípustného jednání, 

 podrobný a souvislý popis nepřípustného jednání včetně časového sledu, 

 konkrétní důkazy o nepřípustném jednání nebo jiné konkrétní poznatky podporující podezření ze 
spáchání nepřípustného jednání. 

 
V případě prokázání korupčního jednání příslušný vedoucí zaměstnanec připraví opatření, která omezí 
možnosti opakování zjištěného korupčního jednání (např. úpravy interních postupů, procesů a rozhodovacích 
pravomocí, řešení případně vzniklé škody) 
 
Zodpovídá: Vedoucí Oddělení interního auditu 

8. Vyhodnocování interního protikorupčního programu  

8.1 Vyhodnocování na úrovni jednotlivých organizačních celků 

Provádí každý vedoucí zaměstnanec FN Plzeň kvantitativně i kvalitativně jednou ročně. Vyhodnocuje plnění 
povinností vyplývajících z IPP, účinnost plnění, implementaci opatření k nápravě, popřípadě navrhuje 
aktualizaci IPP. Vyhodnocení předává k 31. 12. kalendářního roku Oddělení interního auditu. 

Zodpovídá: Vedoucí zaměstnanci FN Plzeň 

8.2 Vyhodnocování za FN Plzeň 

Provádí vedoucí oddělení interního auditu na základě dílčích vyhodnocení (viz výše) a vyhodnocení IPP za FN 
Plzeň předává MZ ČR do 28. 2. sudého kalendářního roku. 

Zodpovídá: Vedoucí Oddělení interního auditu 

9. 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 Plzeň. 

10. Závěrečná ustanovení 

Tento příkaz ředitele nahrazuje příkaz ředitelky č. 3/2014 ze dne 30. 6. 2014. 

11. Přílohy 

Tabulka – RIZIKOVÉ OBLASTI 
 
 

mailto:korupce@fnplzen.cz
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12. Rozdělovník 

Všechna pracoviště FN Plzeň 

13. Klíčová slova 
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Tabulka  – RIZIKOVĚ OBLASTI 

Rozhodovací procesy Scénář rizika 

Tvorba a připomínkování 
interních pravidel, postupů, 
stanovování cílů 

Selhání pravidel pro nastavení vnitřního kontrolního systému a úmyslné 
stanovení pravidel vnitřních řídících procesů ve prospěch jednotlivce, 
úprava návrhu dokumentu či připomínky k němu ve prospěch zájmové 
skupiny. 

Rozhodovací procesy 
související s nákupem dodávek, 
služeb  
a stavebních prací 

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

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

Rozhodování o přijímání darů Zneužití systému přijímání darů k osobnímu prospěchu 

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 

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

Rozhodování  
o uznání/neuznání nemocí 
z povolání 

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

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

Rozhodování LEK  
o klinických 
studiích/hodnoceních 

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

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

Poskytování informací o 
činnosti FN Plzeň 

Scénář rizika 

Analyticko-koncepční činnosti Úmyslné postoupení informací s cílem získání osobního prospěchu 

Správa a údržba informačních 
systémů spravovaných FN 
Plzeň 

Úmyslné postoupení informací s cílem získání osobního prospěchu 

Kontrolní činnost Scénář rizika 

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 Interní audity kvality 

Interní audity 

Zadávání veřejných zakázek Scénář rizika 

Proces zadávání a veřejných 
zakázek (příprava a realizace) 

Nedodržení zákona o VZ k získání výhody pro jednoho uchazeče. 
Komunikace s uchazečem o zakázku nebo s potenciálním dodavatelem 
služby nad rámec přípustných konzultací k získání výhody. Vazby 
zaměstnanců na uchazeče, možný střet zájmů. Obsah zadávací 
dokumentace nebude objektivně a transparentně nastaven, bude 
zvýhodňovat dodavatele určitého typu. 

Nakládání s majetkem státu Scénář rizika 

Správa majetku, jeho využívání, 
údržba, obnova 

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

Prodej/převod/likvidace 
neupotřebitelného a 
přebytečného majetku 

Porušení pravidel efektivnosti, hospodárnosti a účelnosti k získání 
osobního prospěchu. 

Hospodaření s prostředky FKSP Zvýhodňování některých zaměstnanců  

Pracovněprávní a personální 
záležitosti 

Scénář rizika 

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

Uzavírání dohod o provedení 
práce a pracovní činnosti 

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

[Seznam zaměstnanců (dle pracovních pozic), kterých se dokument týká] 

Klíčová slova 

[3 - 5 klíčových slov, které se vztahují k tématu dokumentu (pro vyhledávání na Intranetu)] 

 


