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Ministerstvo financí 
Č. j.:  56/108 760/2011 - 562 
Aktualizace přílohy č. 3 – duben 2013  MF-55623/2013 
 

 
Protikorupční program resortu Ministerstva financí 

 
1. Úvod 

 Korupce (latinsky corrumpere = kazit, oslabit, znetvořit, podplatit) je zneužití 
pravomocí za účelem získání nezaslouženého osobního prospěchu. Znamená takové jednání 
představitelů veřejného sektoru, jímž se nedovoleně a nezákonně obohacují prostřednictvím 
zneužívání pravomocí, které jim byly svěřeny. Korupce je obecné zneužití pravomoci 
úředních osob, které směřuje k získání nepatřičných výhod jakéhokoliv druhu pro ně samé 
nebo pro jiné za účelem soukromého obohacení.  

 Korupce je slib, nabídka nebo poskytnutí úplatku nebo jiné neoprávněné výhody 
s cílem ovlivnit něčí jednání nebo rozhodnutí. Korupcí je také žádost o úplatek  a přijetí  
úplatku. Úplatek může mít majetkovou i nemajetkovou povahu, tj. úplatkem není jen 
poskytnutí peněz, ale i např. věcí, služeb resp. protislužeb, výhodných informací, atd. 

  Korupce nabourává základní demokratické hodnoty, oslabuje občanské nebo profesní 
ctnosti a způsobuje rozpad důvěry v právní stát. Dále negativně ovlivňuje morálku společnosti, 
zpomaluje rozvoj a brání volné soutěži. Vzhledem k tomu, že korupce má zničující 
ekonomický a sociální dopad, včetně přímého negativního vlivu na výši zahraničních investic, 
patří protikorupční politika mezi priority vlády ČR.  

 
Korupční jednání upravuje trestní zákoník (zákon č. 40/2009 Sb.), v ustanoveních § 331 

– Přijetí úplatku, § 332 - Podplacení a § 333 – Nepřímé úplatkářství.  Dále § 334 - Společné 
ustanovení pak vymezuje pojmy „úplatek“, „úřední osoba“ a „obstarávání věci obecného 
zájmu“.  
 

Kromě  úplatkářství  je v právním řádu zakotveno několik dalších skutkových podstat 
trestných činů, které definují korupční chování. Jde především o vybrané trestné činy 
úředních osob podle části druhé hlavy X. dílu 2 trestního zákoníku dle ustanovení § 329 - 
Zneužití pravomoci úřední osoby a § 330 - Maření úkolu úřední osoby z nedbalosti.  

 
 K trestným činům, které mají znaky korupčního chování, lze řadit také trestné činy 
podle ustanovení § 180 - Neoprávněné nakládání s osobními údaji, § 255 - Zneužití informace 
a postavení v obchodním styku, § 256 - Sjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při 
veřejné soutěži a veřejné dražbě, § 257 - Pletichy při zadání veřejné zakázky a při veřejné 
soutěži, § 258 - Pletichy při veřejné dražbě.  

 
 Usnesením vlády ČR č. 329 ze dne 23. března 2009 k Aktualizaci Strategie vlády 
v boji proti korupci na období let 2006 až 2011 (dále jen „Strategie“) bylo členům vlády a 
vedoucím ostatních ústředních orgánů státní správy uloženo zpracovat interní protikorupční 
programy s cílem zohlednit protikorupční opatření obsažená ve Strategii a pravidelně je 
aktualizovat. Strategie byla schválena usnesením vlády ČR č. 1199 ze dne 25. 10. 2006. Na 
období let 2011 a 2012 byla Strategie schválena vládou usnesením ze dne 5. ledna 2011 č. 1, 
ve znění usnesení ze dne 19. ledna 2011 č. 65, kterým byly dodatečně schváleny formulace 
u pěti opatření Strategie. Ta byla dále aktualizována usnesením vlády ze dne 18. května 2011 
č. 370 a usnesením vlády ze dne 16. listopadu 2011 č. 837.  
 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Latina�
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2. Cíl programu 
 

Cílem Protikorupčního programu resortu Ministerstva financí (dále jen „PPMF“) 
je stanovit riziková místa, funkce a činnosti v resortu Ministerstva financí (dále jen „MF“) 
a vymezit oblasti činností, při kterých by mohlo docházet k výskytu korupce. V souvislosti se 
zjištěnými korupčními riziky pak definovat zásadní systémové postupy a opatření k jejich 
minimalizaci.  
 

Při zpracování PPMF byly využity závěry protikorupčního auditu MF, poznatky 
z Ministerstva vnitra, nevládních neziskových organizací zaměřující se na boj proti korupci 
a informace získané z činnosti Mezirezortní koordinační skupiny pro boj s korupcí. 

 
PPMF je souborem protikorupčních opatření, jejichž cílem je minimalizovat korupční 

příležitosti (rizika) a zamezit vzniku možného korupčního prostředí.  
 

 
3. Krizová nebo riziková místa možného vzniku korupce 
 

Ke korupci v resortu MF může docházet zejména u útvarů a organizací, které mají 
rozhodovací pravomoci a mohou ovlivnit zejména financování veřejných programů, provádění 
privatizace, přidělování dotací, odprodeje majetku státu, daňové záležitosti, celní problematiku, 
zadávání a rozhodování o veřejných soutěžích, povolování tombol, loterií a jiných podobných 
her, obsazování pracovních míst, problematiku vymáhání zahraničních pohledávek ČR 
a financování odstraňování starých ekologických zátěží. Riziko vzniku korupce může být 
u osob, které disponují důležitými informacemi, jejichž funkční postavení v rámci organizace 
umožňuje ovlivnit rozhodovací procesy, ať už v přímé linii nadřízenosti a podřízenosti, nebo 
po linii výše postavení v rámci hierarchie funkcí a s tím spojených kontaktů. 
 
 
4. Opatření ke snížení rizika 

 
Protikorupční opatření byla stanovena na základě vytypovaných rizikových oblastí 

v působení útvarů MF, ve kterých by mohlo eventuelně docházet ke korupci. Byly tak 
vybrány činnosti posuzovací, rozhodovací, schvalovací, povolovací, dohledové (dozorové) 
a kontrolní, včetně procesu souvisejícího se zadáváním veřejných zakázek. Jedná se o úkony, 
při nichž může dojít k zneužití pravomocí a informací, k nedodržování obecně závazných 
právních norem a vnitřních předpisů, nebo k úmyslnému protiprávnímu jednání a v důsledku 
toho k vydání nesprávného rozhodnutí apod.   
 
 

 
Primární odpovědnost za prevenci korupce nesou zejména statutární orgány a vedoucí 

zaměstnanci resortu. Správní, celní, daňové a jiné procesy je třeba zjednodušit a sladit tak, aby 
mohly být vykonávány bez zbytečných překážek. Tento proces zahrnuje přijetí příslušné 
legislativy a na ni navazující tvorbu vnitroorganizačních předpisů. Tyto předpisy, jako nástroje 
pro snížení míry rizika korupčního jednání, mají přispívat k tomu, aby pracovníci vykonávali 
své povinnosti nestranně a objektivně, důvěryhodně a profesionálně. 
 
 

V resortu MF proto musí být ke snížení možné korupce využívány veškeré dostupné 
nástroje vedoucí k jejímu omezení, zejména opatření preventivní, organizační, výchovné, 
kontrolní, ale také represivní. Navržená opatření je nutno plnit průběžně a trvale. 
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Oblast 
řízení 

Opatření  

Prevence Eliminovat subjektivní rozhodování. 
V oblastech, kde je to možné, nahradit rozhodování jednotlivce 
vícestupňovým nebo komisionálním schvalováním. 

 
 
celý resort 

 Zajistit transparentnost a demokratičnost celého řídícího procesu, 
čímž vzroste pravděpodobnost, že problematické kroky budou 
odhaleny; tím zároveň klesá zájem zaměstnanců uchylovat se ke 
korupčnímu jednání. 

 
 
 
celý resort 

 Provádět průběžně kontrolu namátkově vybraných spisů vzniklých
v souvislosti s daňovým a celním řízením. 

daňová a celní 
správa 

 Využívat všech dostupných stimulačních faktorů k omezení 
možné korupce a eventuálnímu zneužívání úředních informací. 

 
celý resort 

 Důsledně vyžadovat dodržování obecně závazných předpisů, 
interních norem a procesních pravidel. Při zjištění jejich 
nedodržování či porušování přijímat neprodleně opatření 
k odstranění zjištěných nedostatků, včetně vyvození postihů vůči 
odpovědným osobám. 

 
 
 
 
celý resort 

 Věnovat dostatečný prostor prevenci možného korupčního jednání 
na poradách vedení všech stupňů. 

 
celý resort 

 Využívat možností formálních komunikačních cest i neformální 
spolupráce s orgány činnými v trestním řízení ke sjednocení 
postupů v boji proti korupci. 

 
 
celý resort 

 Stanovovat lhůty k realizaci procesů spojených se vztahem 
k veřejnosti a sledovat jejich plnění. Tím omezovat prostor 
k vytváření korupčního prostředí. 

 
 
celý resort 

   
Organizační Pokračovat v činnosti meziresortní protikorupční komise za  

účelem koordinace, posuzování a implementace  
protikorupčních opatření. 

 
 
celý resort 

 Zřizovat komise zejména pro rozhodování o promíjení penále, 
placení a posečkání daně, odvodech za porušení rozpočtové  
kázně,úlevách v daňovém řízení a odvoláních a žádostech  
o přezkum rozhodnutí ve věcech majetkových. 

 
 
 
MF 

 
 

Z jednání komisí pořizovat o jednotlivých řešených případech 
záznam. 

 
celý resort 

 Z osobních jednání s žadateli, event. stěžovateli z řad fyzických i 
právnických osob vždy pořizovat záznamy, zápisy nebo 
protokoly. 

 
 
celý resort 

 Provádět rotaci spisů mezi pracovníky oddělení, sjednotit jejich 
obsah a způsob vedení. 

daňová a celní 
správa 

 Aplikovat vícestupňový vnitřní kontrolní systém při výběru 
daňového subjektu ke kontrole, u evidence dlužníků 
a vymáhacího řízení. 

 
 
daňová správa

 Zajišťovat ochranu oznamovatele korupčního jednání před 
negativními kroky ze stran osob, které se tohoto jednání dopustily. 

všichni vedoucí
zaměstnanci 
resortu 

   
Personální Využívat stanovená kritéria pro přijímání nových zaměstnanců, 

včetně informací od předcházejících  zaměstnavatelů. 
 
celý resort 

 Přemísťovat zaměstnance na rizikových pracovních místech, aby 
nepracovali ve funkcích s vysokou příležitostí ke korupci po příliš 
dlouhou dobu. 

 
 
celý resort 
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 Vyvozovat důsledky vůči vedoucím pracovníkům 
a zaměstnancům tolerujícím negativní nebo nestandardní jednání, 
které by umožňovalo korupční jednání nebo vytvářelo korupční 
prostředí. 

 
 
 
celý resort 

 
 

Udržovat v resortu morálně bezúhonné pracovníky. Při kariérním 
postupu vycházet především ze zásady zásluhovosti. 

 
celý resort 

   
Výchovná 
a vzdělávací 

Nově nastupující zaměstnance v rámci vstupního školení seznámit 
s informacemi týkajícími se boje s korupcí, zejména ve vztahu 
k zásadám stanoveným příslušným etickým kodexem a k trestně 
právní odpovědnosti. 

 
 
 
celý resort 

 Vzdělávat zaměstnance po stránce etického a morálního přístupu  
k plnění pracovních povinností a propagovat zachování 
bezúhonnosti. 

 
 
celý resort 

 Vyzývat a vychovávat zaměstnance k ohlašování pokusů  
o korupční jednání. celý resort 

 Seznamovat zaměstnance se zjištěnými případy korupčního 
jednání. 

všichni vedoucí 
zaměstnanci  
resortu 

   
Kontrolní Prevenci korupce podporovat zaváděním vhodných 

monitorovacích  a kontrolních mechanizmů a auditů, aby 
pomáhaly vytvářet vysokou úroveň bezúhonnosti a represivních 
postupů zaměřených na odhalování případů korupce. 

 
 
 
celý resort 

 Provádět systematicky kontrolní a dohlídkovou činnost. 
Kontrolu zaměřit také na vydaná rozhodnutí. 

 
celý resort 

 Provádět cyklickou vnitřní kontrolu možného střetu služebních 
a soukromých zájmů zaměstnanců, včetně jejich neodkladného 
řešení. 

 
 
celý resort 

 
 

Odborem 56 – Interní audit a inspekce MF, jako specializovaným 
útvarem vnitřní kontroly, zabezpečit tvorbu konkrétních 
protikorupčních opatření, včetně následné kontroly jejich plnění, 
metodické řízení, zajištění analýzy výsledků kontrolních činností 
a korupčních rizik. 

 
 
 
 
odbor 56 MF 

   
Výpočetní 
techniky 

Efektivním využíváním výpočetní techniky, zřizováním  nových 
aplikací a vzdálených přístupů, poskytováním služeb pomocí 
výpočetní techniky omezovat kontakt s klienty a snižovat tak 
příležitosti ke korupci. Konfigurací automatizovaných systémů 
snížit na minimum příležitosti k nepatřičnému využívání 
výpočetní techniky a rozhodování jednotlivců. 

 
 
 
 
 
celý resort 

 Do programových aplikací zavádět kontrolní algoritmy. celý resort 
 Využívat evidenci písemností v EPD, aby zaevidovanou 

písemnost nebylo možné z databáze odstranit. 
 
MF 

 Průběžně provádět kontrolu počítačové sítě z hlediska 
neoprávněných vstupů. 

 
celý resort 

 Přidělovat zaměstnancům přístupová práva v souladu s rozsahem 
jimi zastávaných funkcí. 

 
celý resort 

 
Vnějších  
vztahů 

Pěstovat otevřené a transparentní vztahy s veřejností. Formulovat 
zásady jednání, kde budou jasně a zřetelně uvedeny principy 
profesionálního chování. 

 
 
celý resort 

 Respektovat práva občanů, jednat vstřícně, ohleduplně a ochotně  
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za současného dodržování příslušných právních předpisů a norem. celý resort 
 Informovat neprodleně příslušného vedoucího pracovníka 

o potenciálním nebezpečí konfliktu zájmů. 
 
celý resort 

 Poskytovat veřejnosti informace o protikorupčních opatřeních.  celý resort 
 Spolupracovat s nevládními organizacemi, které se zaměřují 

na boj proti korupci. 
 
celý resort 

   
Zadávání 
veřejných 
zakázek 

Zajistit transparentnost celého zadávacího procesu veřejných 
zakázek. Dodržovat příslušné legislativní a interní předpisy. 

 
celý resort 

 Veškeré procedurální kroky, vztahující se ke všem etapám 
zadávání veřejných zakázek, od vyhlášení veřejné soutěže přes 
zveřejnění všech relevantních podmínek pro potenciální zájemce, 
definici a stanovení významnosti jednotlivých rozhodovacích 
kritérií pro hodnocení nabídek, nastavení časových termínů 
a formulace závazných a jednoznačných doporučení pro 
vypracování nabídek a informace o typu zadávací procedury, 
ke stanovení termínu vyhlášení výsledků a možných odvolacích 
institucí, dokladovat tak, aby veškerá rozhodnutí bylo možné 
zpětně ověřit a vysvětlit. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
celý resort 

 
 
 
5. Závěr 
 
 Resortní organizace, Generální finanční ředitelství, Generální ředitelství cel a Úřad pro 
zastupování státu ve věcech majetkových, rozpracovávají vlastní interní protikorupční 
programy na svoje podmínky s tím, že je podle potřeby aktualizují.  

 
 Tyto programy jsou nedílnou součástí PPMF. 

 
 Kontrolu úkolů stanovených PPMF zabezpečuje odbor Interní audit a inspekce 
Ministerstva financí. 
 
 
 
V Praze dne 12. prosince 2011 
 
Aktualizace 30.04.2013 č.j.: MF-55623/2013 
 
 
 
Přílohy : č. 1 – Interní protikorupční program územních finančních orgánů 
 č. 2 – Protikorupční politika Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových 
 č. 3 – Protikorupční program Celní správy České republiky  
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 Příloha č. 1 
 K č.j.: 56/108 760/2011 - 562  
 
 
 
GENERÁLNÍ  FINANČNÍ  ŘEDITELSTVÍ 
Praha 1, Lazarská 15/7 
 
 

 
INTERNÍ  PROTIKORUPČNÍ  PROGRAM   

ÚZEMNÍCH  FINANČNÍCH  ORGÁNŮ 
 v návaznosti na Strategii vlády v boji proti korupci na období let  2011 a 2012 a naplnění 

koncepce usnesení vlády č. 1 ze dne 5. ledna 2011 
 

 
    S odvoláním na zákon č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění 
pozdějších předpisů, zejména potom s odvoláním na § 1 odst. 2 novely provedené  zákonem 
č. 199/2010 Sb., byla k 1.1. 2011 zřízena soustava územních finančních orgánů, kterou tvoří 
Generální finanční ředitelství, finanční ředitelství a finanční úřady (dále jen „územní finanční 
orgány“).   
 
     Interní protikorupční program územních finančních orgánů (dále jen „Protikorupční 
program ÚFO“) byl vytvořen v souladu s Národní strategií proti podvodným jednáním 
poškozujícím nebo ohrožujícím finanční zájmy Evropských společenství. Protikorupční 
program ÚFO vychází ze Strategie vlády v boji proti korupci na období let 2011 a 2012 
schválené unesením vlády č. 1  ze dne 5. ledna 2011 (dále jen „Strategie 2011 a 2012“)  
a navazuje na Strategii vlády v boji proti korupci na období let 2006 až 2011 (dále jen 
„Strategie 2006 až 2011“). Je postaven na třech základních pilířích jimiž jsou prevence, 
průhlednost a postih, což jsou hlavní oblasti, ve kterých jsou ve vzájemné rovnováze 
nastavena i protikorupční opatření. Opatření v boji proti korupci jsou navíc shodně se 
Strategií 2011 a 2012 dělená dle toho, na jakou oblast veřejného života se vztahují.   
 
     Protikorupční program ÚFO nastavuje kontrolní a řídící mechanismy na rizikové oblasti, 
ve kterých by mohlo vzniknout korupční jednání. Program současně korupční jednání 
pojmově definuje v širším smyslu, nejen jako přijímání úplatků a podplácení. 
 
     Protikorupční opatření byla navržena na základě vyhodnocení organizačních postupů 
a praktických zkušeností z činnosti daňové správy. Dalším důležitým pramenem jsou 
poznatky získané z prokázané protiprávní činnosti pracovníků územních finančních orgánů. 
 
     Protikorupční program  ÚFO je soustředěn ponejvíce na preventivní stránku opatření v boji 
proti korupci a je zpracován jako materiál otevřený pro průběžné úpravy a doplnění, 
vyplývající ze zkušeností, jak z jeho aplikace v prostředí daňové správy, tak i ze zahraničních 
zkušeností. Doplňujícím materiálem k Protikorupčnímu programu ÚFO je „Etický kodex“, 
který je umístěn na Intranetu České daňové správy http://intranet.ds.mfcr.cz.  

 
Za účelem vytvoření společenského prostředí, eliminujícího možnosti výskytu 

korupčního jednání, jsou stanoveny následující cíle a opatření přijatá územními finančními 
orgány pro oblast daňové správy, které směřují k jejich naplnění. 

http://intranet.ds.mfcr.cz/�
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1. VEŘEJNÁ  SPRÁVA 
 
 
I. Prevence  
 
V oblasti přijímání nových zaměstnanců: 
 

- Zabezpečit objektivnost procesu příjímání nových zaměstnanců. 
- Vyhledávat uchazeče s vysokým standardem osobní etiky. 
- Prosazovat zpřísnění kritérií pro přijímání nových pracovníků, zejména v oblasti 

vyžadování objektivních informací od předchozích zaměstnavatelů, počtu předchozích 
zaměstnání, znalosti cizích jazyků. 

 
V oblasti vzdělávání: 
 

- Poskytnout novým pracovníkům v rámci vstupního školení základní a zásadní 
informace z hlediska boje proti korupci, zejména ve vztahu k zásadám Etického 
kodexu zaměstnanců daňové správy a  k trestněprávní odpovědnosti, jak je prováděno 
v Úvodním všeobecném školení typu A. 

- Podat posluchačům kurzů informace z oblasti trestního práva, psychologie a zásad 
jednání s daňovými subjekty o možném korupčním jednání, s důrazem na využití 
audiovizuální techniky k předvedení simulovaných případů. 

- Zajistit pro zaměstnance v průběhu jejich pracovní kariéry absolvování adekvátní 
odborné průpravy, která by měla zahrnovat i problematiku etiky a bezúhonnosti. 

- Organizovat specializované kurzy zaměřené na otázky integrity, vzdělávání 
managamentu a protikorupční jednání. 

- Informovat zaměstnance územních finančních orgánů o existujícím interním 
protikorupčním programu s důrazem na jeho plnění. 

 
V oblasti kontrolní činnosti: 
 

- Namátkově a průběžně kontrolovat vedoucími pracovníky i nadřízenými útvary např.  
vedení daňových spisů apod. 

- Zajistit odpovídající místnost s patřičným vybavením a účast minimálně dvou 
úředních osob u všech důležitých jednání s daňovými subjekty a na všech 
prováděných kontrolních akcích. 

- Provádět rotaci spisů mezi jednotlivými pracovníky oddělení a sjednotit  obsah spisů 
a jejich vedení. 

- Provádět systematicky dohlídkovou činnost v jednotlivých agendách. 
- Využívat automatizovaných úloh (např. výběr daňových subjektů ke kontrole, výběr 

nedůvěryhodných daňových přiznání DPH) jako technickou podporu pro 
vyhodnocování daňových subjektů.  

- Aplikovat dvou- a vícestupňový vnitřní kontrolní systém při výběru daňového 
subjektu ke kontrole. 

- Aplikovat dvou- a vícestupňový vnitřní kontrolní systém u evidence dlužníků a plnění 
povinností správce daně ke včasnému zahájení vymáhání daní. 

- Zabezpečit, aby jednou přidělenou nebo platně pořízenou písemnost nebylo možné  
z databáze odstranit nebo její obsah pozměnit.  
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II. Průhlednost 
 
V oblasti informací zveřejněných na Internetu České daňové správy http://cds.mfcr.cz: 
 

- Zveřejňovat informace podle zákona č. 106/199 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 

- Zveřejňovat informace o dražbách finančních úřadů. 
- Zveřejňovat přehled veřejných zakázek. 
 

V oblasti kontrolní: 
 

- Provádět u všech pracovníků cyklickou vnitřní kontrolu se zaměřením na možný střet 
pracovních a soukromých zájmů. 

- Zřizovat komise pro rozhodování o povolení posečkání úhrady daně, popřípadě  
o rozložení její úhrady na splátky, eventuálně při rozhodování o případech porušení 
rozpočtové kázně. 

- O poskytování úlev v daňovém řízení, které jsou v kompetenci finančních úřadů, 
je nezbytné rozhodovat vždy v minimálně tříčlenné komisi s povinností písemného 
záznamu průběhu jednání o jednotlivých projednávaných případech. 

- Na základě návrhů stanovisek odborných a vedoucích pracovníků rozhoduje 
s konečnou platností ředitel nebo jeho zástupce. 

 
V oblasti využívání výpočetní techniky: 
 

- Přidělovat přístupová práva úředním osobám tak, aby měly k dispozici pouze rozsah 
přístupu nezbytný z hlediska zastávané funkce nebo plnění úkolu. 

- Zavést elektronizaci agendy včetně její automatické analýzy (identifikace 
výjimečných případů). 

- Zvýšit, zajistit a zefektivnit namátkovou kontrolu počítačové sítě zejména z hlediska 
neoprávněných vstupů. 

 
V oblasti manipulace s peněžní hotovostí: 
 

- Přebírat finanční částky v hotovosti, mimo daňové exekuce od dlužníků, pouze 
v pokladně, a to  úřední osobou pověřenou přijímat tyto platby. 

 
V oblasti řídící: 
 

- Věnovat dostatečný prostor boje proti korupčnímu jednání na poradách vedení všech 
úrovní. 

- Informovat nadřízeného vedoucího zaměstnance o možném korupčním jednání. 
- Využívat protikorupční telefonní linku Ministerstva financí 257 043 800 a emailovou 

adresu korupce@mfcr.cz k oznamování případů podezření z korupčního jednání 
pracovníků resortu MF, zvláště pak územních finančních orgánů (od 1.1. 2012 zřízena 
též  elektronická adresa korupce@ds.mfcr.cz  a protikorupční telefonická linka 
257 044 440 na Generálním finančním ředitelství). 

 
 

 

http://cds.mfcr.cz/�
mailto:korupce@mfcr.cz�
mailto:korupce@ds.mfcr.cz�
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III. Postih 
 

- Dodržovat při rozhodovací činnosti ustanovení příslušných zákonů, např. zákona 
č. 280/2009  Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, mimo jiné i pro vyřizování 
opravných a dozorčích prostředků nebo pro rozhodování o delegaci místní příslušnosti 
na jiného věcně příslušného správce daně apod. 

- V případě pochybení nebo selhání úřední osoby seznámit na pracovních poradách  
s případem i postihem ostatní zaměstnance. 

- Za porušení pracovním řádem stanovených povinností uplatňovat vůči zaměstnancům  
příslušné sankce uvedené v zákoníku práce. 

- Závažné podněty podvodného a korupčního jednání předávat Policii ČR k prošetření. 
 
 
 

2. VEŘEJNÉ  ZAKÁZKY 
     

- Transparentně postupovat ve všech etapách zadávání veřejné zakázky tj. vyhlášení 
veřejné soutěže, zveřejnění relevantních podmínek, stanovení kritérií pro rozhodování 
a časových termínů. 

- S platností od 1. června 2011 zveřejňovat veškerou dokumentaci k veřejným 
zakázkám na Internetu České daňové správy http://mfcr.cds.cz, ačkoli zákon  
o veřejných zakázkách tuto povinnost prozatím nestanovuje.  

 

http://mfcr.cds.cz/�
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        Příloha č. 2 
        K č. j.: 56/108760/2011 - 562 
 
 
1. Věc: Protikorupční politika Úřadu 
 
 
2. Osobní působnost (závaznost): 

Tato Protikorupční politika je závazná pro všechny zaměstnance Úřadu v rozsahu zde 
uvedeném. 
 
3. Obsah: 

Protikorupční politika Úřadu stanoví jednotný postup při stanovení zásad prevence proti 
korupci a dále postup v případech podezření na spáchání trestného činu úplatku nebo jiných 
forem korupčního jednání v Úřadu. 

 
4. Přílohy: 

1. Záznam o hlášení mimořádné události 
 
Pro zajištění jednotného postupu při stanovení zásad prevence proti korupčnímu jednání 
a postupu v případech podezření na spáchání trestného činu úplatku nebo jiných forem 
korupčního jednání v Úřadu, 

vydávám 

následující Protikorupční politiku Úřadu. 
 
 

ČÁST  PRVNÍ 
Základní ustanovení 

 
Čl. 1 

Právní úprava 
 

1. Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

2. Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších 
předpisů. 

3. Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. 

4. Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

5. Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů. 

6. Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů. 

7. Zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a bezpečnostní způsobilosti, ve 
znění pozdějších předpisů. 
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Čl. 2 
Základní pojmy a zkratky 

 
1. Etický kodex - souhrn etických hodnot a norem pro jednání zaměstnanců, který je 
přílohou Pracovního řádu Úřadu. 

2. Chráněná aktiva - osoby, majetek, informace Úřadu, které jsou předmětem ochrany. 

3. Korupce, korupční jednání - jednání, kterým osoba v určitém kvalifikovaném postavení 
zneužívá své pozice k osobnímu obohacení nebo obohacení třetích osob a dále jednání třetích 
osob, které se pokoušejí získat neoprávněnou výhodu spočívající v přímém majetkovém 
obohacení nebo jiném zvýhodnění (včetně případné protislužby), které se má dostat uplácené 
osobě nebo s jejím souhlasem jiné osobě a na kterou není právní nárok. 

4. Mimořádná událost - závadové jednání osob, které nese znaky korupce. 

5. Následky - finanční a morální újma, způsobená působením mimořádné události. 

6. Osobní údaje - jakákoliv informace týkající se určeného nebo určitelného subjektu údajů. 
Subjekt údajů se považuje za určený nebo určitelný, jestliže lze subjekt údajů přímo či 
nepřímo identifikovat zejména na základě čísla, kódu nebo jednoho či více prvků, 
specifických pro jeho fyzickou, fyziologickou, psychickou, ekonomickou, kulturní nebo 
sociální identitu1). 

7. Pletichy proti veřejné soutěži a veřejné dražbě - opatření prospěchu sobě nebo jinému 
v souvislosti s obstaráním věcí veřejného zájmu2). 

8. Podvod - obohacení sebe nebo jiného uvedením třetí osoby v omyl2). 

9. Přijímání úplatku - přijetí úplatku v souvislosti s obstaráváním věcí obecného zájmu  
nebo přijetí příslibu úplatku v úmyslu opatřit sobě nebo jinému prospěch2). 

10. Riziko - kombinace pravděpodobnosti výskytu závadového korupčního jednání a jeho 
následků. 

11. Úplatek - neoprávněná výhoda spočívající v přímém majetkovém obohacení nebo jiném 
zvýhodnění, které se dostává nebo má dostat uplácené osobě nebo s jejím souhlasem jiné 
osobě a na kterou není nárok. Výše poskytnuté výhody není rozhodujícím kritériem, neboť 
v tomto případě jakékoliv poskytnutí výhody nebo plnění je nepřípustné a má vysoký stupeň 
nebezpečnosti pro společnost2). 

12. Úřad - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových. 

13. Zneužívání informací v obchodním styku - neoprávněné využití informace, nikoli 
veřejné, získané z titulu zaměstnání, povolání a následné zneužití pro majetkový prospěch2). 

 

                                                 
1) Viz zákon č. 101/2000 Sb. 
2) Viz trestní zákoník. 
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Čl. 3 
Výchozí předpoklady boje proti korupci 

 
1. Problematika boje proti korupci vyplývá ze strategie vlády ČR, kdy usnesením č. 1199  
ze dne 25. 10. 2006 bylo rozhodnuto o zavedení koncepčních pravidel a postupů v rámci boje 
proti korupci u úřadů provádějících výkon státní moci na svěřeném úseku státní správy. 
Rozhodnutí vychází z podkladových zjištění, že se jedná o společensky a hospodářsky vysoce 
nebezpečný jev s negativním dopadem na celou společnost, který se projevuje: 

a) odčerpáváním finančních prostředků státu; 

b) infiltrací závadových struktur do oblastí státní správy; 

c) účelovým ovlivňováním rozhodovacích procesů státu; 

d) využitím finančních prostředků získaných nezákonnou cestou pro účelová ovlivnění 
úředníků státní správy; 

e) dopadem na společenskou morálku; 

f) negativním odrazem ve vnitřní politice státu; 

g) nepříznivým odrazem v politice EU vůči ČR z hlediska kritiky za nedůsledný přístup 
v řešení této problematiky. 
 
2. Strategie stanovená vládou v boji proti korupci je postavena na zajištění tzv. tří pilířů boje 
proti korupci. Přijetí cílů a opatření protikorupční strategie je základním úkolem boje proti 
korupci. Jde především o: 

a) prevenci - systém stanovení ochranných prvků: 

- přehlednost právních předpisů; 

- školení a semináře zaměstnanců; 

- minimalizace státní regulace; 

- vybudování jednotného elektronického systému komunikace mezi Úřadem a účastníky 
řízení, mezi úřady navzájem; 

- omezení objemu přerozdělovaných finančních prostředků poskytovaných státem; 

- omezení byrokratického systému komunikace a zjednodušení vzájemné komunikace mezi 
Úřadem a účastníky; 

b) průhlednost - nastavení takového systému, který je jasný a srozumitelný pro všechny 
účastníky: 

- zjednodušení správního řízení, přehlednost a jednotnost; 

- elektronizace jednotlivých agend provozovaných v rámci státní správy; 

- jednotné místo fungující jako protikorupční centrum, které je samostatné a nezávislé 
na státu, má stanovená jasná pravidla pro systém fungování a pro přístup 
na tzv.“protikorupční linku“; jeho úkolem je řešení podání, stížností a podezření občanů ve 
vztahu ke korupci ve státní správě, včetně poradenství a využití součinnostních postupů při 
řešení korupce; 

- širší prvek podílu kontroly veřejnosti na správě majetku v oblasti obcí a samosprávných 
celků; 

c) postih za porušení stanovených pravidel: 

- přijetí takových prostředků a možností opatření v rámci boje proti korupci, které budou 
účinně postihovat porušení stanovených pravidel jednání a chování; 

- v trestní oblasti pak zpřísnění postihu za porušení těchto pravidel. 
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ČÁST DRUHÁ 
Korupce 

 
Čl. 4 

Charakteristika korupce 
 

1. Všeobecně je korupcí myšleno takové jednání osob s určitým funkčním zařazením (volený 
zástupce, zaměstnanec ve veřejné správě, zaměstnanec veřejného sektoru, osoba na určité 
pozici v soukromém sektoru), které zneužívají svého postavení k osobnímu obohacení nebo 
k obohacení třetích osob. Z tohoto jednání vzniká vždy škoda do různé míry určitelné skupině 
fyzických i právnických osob. 
 
2. Ke zneužívání pravomocí dochází za účelem získání neoprávněných výhod spočívajících 
v přímém majetkovém obohacení nebo jiném zvýhodnění, které se dostává nebo má dostat 
uplácené osobě nebo s jejím souhlasem jiné osobě a na které není nárok. 
 
3. Korupční jednání se týká především úseků veřejného zájmu státu, které plní společensky 
významné úkoly: 

a) spojené s výkonem povinností stanovených smluvně nebo uložených právními předpisy, 
které jasně deklarují zájem společnosti, aby ve smluvních, obchodních a dalších závazkových 
vztazích z hlediska veřejného zájmu nebyli zvýhodňováni účastníci těchto vztahů; 

b) totéž platí i v oblasti soukromoprávních vztahů, kde dochází k prolínání veřejného zájmu 
se zájmem privátním, a to v souvislosti s obstaráním věci veřejného zájmu. 
 
4. Právní systém ČR nezná pojem „korupce“. Trestní zákon definuje pojmy, které se svým 
obsahem blíží k pojmu „korupce“ a to „úplatek“, resp. “přijímání nebo nabízení úplatku, nebo 
též nepřímé úplatkářství“2), jako další obsahem blížící se pojem je též „zneužívání pravomoci 
veřejného činitele“. 

 
Čl. 5 

Znaky korupce 
 

1. Základní znaky korupčního jednání v prostředí Úřadu: 

a) nabízení úplatku zaměstnanci Úřadu, tedy materiální či nemateriální plnění poskytované 
zaměstnanci Úřadu či třetí osobě v souvislosti s možností získat chráněná zájmová aktiva 
Úřadu či státu; 

b) prokazatelné jednání zaměstnance proti chráněným zájmovým aktivům Úřadu, které je 
spojeno s porušením jeho pracovních povinností; 

c) způsobení škody Úřadu či státu cíleným a vědomým korupčním jednáním pachatele, 
případně i spolupachatelů. 
 
2. Korupční jednání může být prováděno osobami z vnitřního nebo vnějšího prostředí Úřadu, 
případně v kombinaci obou způsobů. 
 
3. Korupčnímu jednání v rámci struktury Úřadu jsou vystaveni především jeho zaměstnanci, 
jejichž pracovní náplní je správa nebo rozhodování o chráněných aktivech Úřadu, která jsou 
zájmová pro pachatele nebo spolupachatele. 
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4. Cílem korupčního jednání může být zejména získání chráněných aktiv Úřadu, ke kterým 
mají přístup jeho zaměstnanci. Jedná se především o: 

a) informace, které se týkají osobních údajů v dispoziční správě Úřadu; 

b) informace, které jsou předmětem vlastní činnosti Úřadu; 

c) informace upravené účetními a daňovými právními předpisy; 

d) informace o výkonu správy, hospodaření s majetkem ve vlastnictví státu a s tím spojených 
právech; 

e) informace o plnění pracovních úkolů spojených s odpovědností za závazky státu; 

f) upřednostnění uchazečů o získání majetku v rozhodovacích procesech při hospodaření 
a nakládání s majetkem státu. 

 
Čl. 6 

Odhalování a řešení korupce 
 

1. Předpokladem k zabránění průniku korupce a korupčního jednání do pracovní činnosti 
Úřadu, a tím způsobení škody na chráněných aktivech, je navržení a zavedení vhodných 
postupů pro zaměstnance na jednotlivých úrovních organizačního členění Úřadu. 
 
2. Základní postup při prvotní registraci korupčního jednání: 

a) neprodleně vyrozumět nadřízeného zaměstnance; 

b) zachovat mlčenlivost vůči nepovolaným osobám. 
 
3. Korupční jednání je v rámci Úřadu klasifikováno jako mimořádná událost. Může se jednat 
o: 

a) neoprávněnou manipulaci s informacemi zaměstnanci, kteří nebyli pověřeni příslušným 
úkolem nebo vykonáváním stanovené pracovní činnosti; 

b) vykonávání činností v rozporu s pracovním nebo funkčním zařazením zaměstnanců; 

c) snahu zaměstnanců ovlivnit v rozhodovacích procesech jiné zaměstnance s cílem získání 
neoprávněných výhod pro svou nebo třetí osobu; 

d) vědomé vykonávání činností zaměstnanci v rozporu s jejich určenou pracovní náplní, a to 
v souvislosti se správou majetku ve vlastnictví státu, kdy dochází k jeho poškození; 

e) vědomé nakládání zaměstnanci se svěřeným majetkem způsobem, který poškozuje stát. 
 
4. Základní povinnosti zaměstnanců Úřadu dle hierarchie jejich funkčního zařazení, na 
kterých budou řešeny mimořádné události týkající se korupce: 

a) zaměstnanec: 

- ohlásí korupční jednání nebo podezření na takové jednání bezprostředně po jeho zjištění 
nadřízenému zaměstnanci; 

- provede hlášení ústním, elektronickým, telefonickým nebo písemným způsobem; 

- splní ohlašovací povinnost, pokud byl svědkem uvedeného jednání; 

- zpracuje záznam o hlášení mimořádné události na určený formulář a stanovenou formou 
(dále též „záznam“, viz příloha č.1) a předá ho nadřízenému zaměstnanci; 

- kopii záznamu předá na samostatné oddělení Bezpečnostní; 

- zajistí veškeré podklady týkající se mimořádné události; 

- spolupracuje na řešení mimořádné události; 



  6 

- přijme veškerá opatření a pokyny stanovené nadřízeným zaměstnancem; 

- zachová povinnost mlčenlivosti, pokud této nebyl zbaven orgánem, který tuto povinnost 
uložil nebo tím, v jehož zájmu tuto povinnost má; 

b) nadřízený zaměstnanec: 

- přijme záznam od zaměstnance; 

- vyhodnotí získaný záznam a další podkladové materiály; 

- rozhodne o okamžitých opatřeních v rámci svých kompetencí; 

- stanoví pro zaměstnance postupy v rámci dalších opatření; 

- vyrozumí o mimořádné události samostatné oddělení Bezpečnostní a předá mu záznam; 

c) vedoucí samostatného oddělení Bezpečnostního:  

- přijme záznam o hlášení mimořádné události; 

- vydá pokyny k řešení mimořádné události; 

- spolupracuje s orgány činnými v trestním řízení při objasňování korupce. 
 
5. Počáteční šetření je nutné provést bez zbytečného prodlení od zjištění podezření 
z korupčního jednání. S prodlužujícím se časovým úsekem mezi podezřením a řešením 
mimořádné události dochází ke ztrátě vypovídající schopnosti zjištěných informací a k dalším 
negativním vlivům, které ovlivní celý stav budoucího vyšetřování. Další skutečnosti, které se 
negativním způsobem mohou podílet na řádném prošetření zjištěných skutečností, jsou: 

a) úmyslné maření vyšetřování; 

b) ovlivňování osob; 

c) informační šumy; 

d) znehodnocování důkazních materiálů; 

e) pokračování v závadovém jednání; 

f) zvyšování vzniklé škody. 
 
6. V rámci prvotních úkonů, které jsou provedeny následně po zjištění mimořádné události, 
se stanoví, zda se skutečně jedná o korupční jednání. Mimořádná událost se dále vyhodnotí 
vzhledem k přijetí příslušných opatření. Kritéria vyhodnocování jsou: 

a) kdo způsobil nebo je odpovědný za vznik mimořádné události; 

b) kdy k mimořádné události došlo; 

c) jak k mimořádné události došlo; 

d) co je předmětem mimořádné události; 

e) jaká je škoda a její rozsah; 

f) jaká budou přijata opatření; 

g) možnosti prevence; 

h) jaké bude další řešení; 

i) zda bylo jednání způsobeno úmyslně, či neúmyslně. 
 
7. Vedoucí samostatného oddělení Bezpečnostního: 

a) provede v rámci vlastního šetření ověření získaných informací a poznatků, které byly 
získány od dalších zaměstnanců, a to s maximální možnou mírou diskrétnosti  
a opatrnosti; 
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b) další postup šetření vede v kontinuitě s prověřováním získaných podkladů a porovnáním 
s vlastními získanými informacemi a podklady tak, aby mohl jednoznačně před zahájením 
dalších opatření vyloučit, zda ke korupci došlo; 

c) v případě, že dojde ke zjištění, že nedošlo ke korupčnímu jednání, vypracuje závěrečnou 
zprávu a prověřování uzavře; 

d) v případě, že se potvrdí informace uvedené v záznamu, pověří určeného zaměstnance 
k provedení šetření na místě; 

e) rozhodne o dalších opatřeních; 

f) v případě, že se jedná o podezření, že byl spáchán trestný čin, učiní oznámení orgánům 
činným v trestním řízení. 
 
8. Vedoucí samostatného oddělení Bezpečnostního vyrozumí o výše uvedených 
skutečnostech generálního ředitele. 
 
9. V případě doručení oznámení o podezření z korupčního jednání, pokud je adresát znám, je 
nutné jej neprodleně vyrozumět o: 

a) registrování podnětu v registru mimořádných událostí; 

b) přidělení spisové značky; 

c) způsobu vyřízení; 

d) stanovené lhůtě. 
 
10. Pokud není možné oznamovatele identifikovat (anonymní podání), označí se podnět 
spisovou značkou, provede se prověření hodnověrnosti uvedených informací a na základě 
tohoto prověření se tento podnět buď odloží, nebo prošetří. Všechny doručené podněty jsou 
archivovány. 

 
Čl. 7 

Opatření proti korupci 
 

1. Systém opatření proti korupci a dalším formám závadového jednání spočívá v přijetí 
vhodných preventivních nástrojů a dále též ve stanovení příslušných sankcí v případě již 
zjištěné korupce. Závadové jednání osob ve vztahu k problematice korupčního jednání může 
být registrováno jak z vnějšího prostředí, tak i z vnitřního prostředí Úřadu. Účinný systém 
prevence je ten, který minimalizuje rizika spojená se závadovým jednáním, případně včas 
odhalí a reaguje na výskyt signálů a podnětů, které vypovídají: 

a) o přípravě korupčního jednání, kdy je nutné: 

- definovat postupy, které je nezbytné aplikovat v případě zjištění nasvědčujících okolností 
o přípravě korupčního jednání; 

- okamžitě přijmout preventivní opatření, spočívající např. v součinnosti s orgány činnými 
v trestním řízení, kterým zákon umožňuje nasazení a použití speciálních prostředků 
k dokumentaci závadového jednání; 

- shromáždit veškeré informace, které se váží k přípravě závadového jednání, provést jejich 
dokumentaci a bezodkladně je poskytnout s příslušným záznamem nadřízenému orgánu; 

b) o pokusu korupčního jednání: 

- v této fázi je rozhodující postup zaměstnance, který byl v přímém kontaktu se závadovým 
jednáním nebo se o této skutečnosti dozvěděl z hodnověrné informace; 

- tyto skutečnosti zaměstnanec nahlásí nadřízenému zaměstnanci; 
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- následně zpracuje záznam o mimořádné události a shromáždí veškeré podklady týkající se 
příslušného závadového jednání pro účely interního šetření, případně pro součinnostní šetření 
Úřadu s orgány činnými v trestním řízení; kopii záznamu předá na samostatné oddělení 
Bezpečnostní; 

c) o dokonání korupčního jednání: 

- zaměstnanec je povinen stanoveným postupem učinit hlášení nadřízenému zaměstnanci 
bezprostředně po zjištění skutečnosti; 

- následně zpracuje záznam o mimořádné události a shromáždí veškeré podklady týkající se 
příslušného závadového jednání pro účely interního šetření, případně pro součinnostní šetření 
Úřadu s orgány činnými v trestním řízení; kopii záznamu předá na samostatné oddělení 
Bezpečnostní. 
 
2. Signály, které mohou vypovídat o skutečnostech týkajících se korupčního jednání, jsou 
náhlé změny v chování a jednání zaměstnanců, např.: 

a) náhlá změna životního stylu, která je v naprostém nepoměru k profesnímu a rodinnému 
zázemí, zejména v nepoměru mezi jejich příjmy a výdaji; 

b) změna pracovního stylu, návyků, pracovního chování a vystupování, jednání  
a prezentace, tj. zejména změny v rámci plnění zadaných úkolů a jejich výstupů, které 
zaměstnanec deklaruje (např. nedodržování a opomíjení termínů a principů nestrannosti 
v rámci rozhodovacích procesů; poskytování zvláštních podmínek; osvobození od zákonných 
povinností bez zjevných důvodů; průtahy správních rozhodnutí bez zjevných příčin 
a důvodů); 

c) v rámci konání veřejných obchodních soutěží a zadávání veřejných zakázek zasahování 
do jejich přípravy, průběhu a výsledku výběru tak, že tento není transparentní, rovný 
v přístupu pro všechny uchazeče a kontrolovatelný. 

 
 

Čl. 8 
Nástroje protikorupční politiky 

 
1. Nástroje protikorupční politiky je možné vymezit jako účinné prostředky, které budou 
využívány v postupu proti korupčnímu jednání a dalším formám závadového jednání 
registrovaného zaměstnanci. Jejich účinné používání a aplikování do činností Úřadu závisí 
na účinném postupu proti korupčnímu jednání. Mezi nástroje, které je možné využívat, lze 
zahrnout: 

a) využívání tzv. protikorupční linky Ministerstva financí; 

b) stáže, školení a kurzy, které umožňují zaměstnancům vstřebávat zkušenosti a dovednosti 
z praxe jiných orgánů státní správy, jež mohou v rámci svých zkušeností sdělit důležité 
informace v rámci boje proti korupci a dodržování etického kodexu zaměstnance, který je 
přílohou Pracovního řádu Úřadu; 

c) důrazem na morální vlastnosti (např. principy čestnosti, neúplatnosti) uchazečů 
o zaměstnání v prostředí Úřadu; 

d) pravidelné vyhodnocování pracovních činností, plnění úkolů, aktivity apod.; 

e) vedení registru mimořádných událostí, jejichž předmětem bylo korupční jednání a další 
formy závadového jednání, za účelem dalšího případného využití; 

f) pořádání školení a seminářů pro zaměstnance na všech úrovních organizačního členění 
Úřadu, které jsou zaměřeny na řešení uvedené problematiky.  
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2. Prevenci proti korupci je možné vytvářet: 

a) účinnou personální politikou Úřadu; 

b) zavedením pravidel chování a jednání vyplývajících z etického kodexu do povědomí 
zaměstnanců; 

c) přijímáním opatření na základě poznatků o nerespektování etických norem; 

d) vzdělávací a výchovnou činností, kdy pozornost je věnována morálním hodnotám 
a etickému jednání, řešení vzorových mimořádných událostí apod.; 

e) jejím zveřejňováním na Intranetu Úřadu. 
 
3. Důležitou součástí protikorupčních opatření je využívání interního auditu a kontroly, jako 
souhrnu nezávislých činností, jež v rámci kontrolní a vyhodnocovací činnosti posuzují: 

a) systém vnitřních kontrol, řídích a kontrolních mechanismů; 

b) systém řízení rizik; 

c) prevenci a odhalování korupčního jednání; 

d) dodržování závazných opatření stanovených právními předpisy; 

e) efektivnost využívání vnitřních zdrojů; 

f) účetnictví, rozpočtování a finance; 

g) informační systémy a technologie; 

h) nákup, logistiku a správu majetku. 

Odbor Kontrolní zabezpečuje evidenci a důkladné šetření veškerých podání a stížností, jejichž 
předmětem jsou informace týkající se korupčního jednání vedoucího ke škodě na majetku 
státu. 

 
Čl. 9 

Přehled sankcí 
 

1. Sankce za porušení pravidel chování a jednání spojené s problematikou korupce je nutné 
rozlišit podle závažnosti, dopadu na morálku a chování společnosti, způsobené škody a to 
z hlediska stanovení sankcí jako postihu za závadové jednání. Vzhledem k tomu, že 
závadovému jednání je třeba předcházet, je nutné dbát především na systém preventivních 
opatření, jako je výchova, důraz na etiku a morálku. Sankce je pouze konečné represivní 
opatření za porušení stanovených povinností. 
 
2. Za porušení povinností uložených zákonem, eventuálně interními akty řízení, právní řád 
ukládá sankce: 

a) v oblasti trestněprávní; 

b) v oblasti pracovněprávní; 

c) v rámci zvláštních právních předpisů3). 
 
 
 
 

                                                 
3) Např. zákon č. 412/2005 Sb. 
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Čl. 10 
Závěrečná ustanovení  

 
1. Přijetí systému protikorupčního jednání jako souhrnu konkrétních nástrojů a opatření, 
a jejich zavedení do struktury celkové bezpečnostní politiky Úřadu, vyplývá ze strategie 
stanovené vládou ČR na úseku boje proti korupci v oblasti státní správy. 
 
2. Důsledné prosazování principů a zásad boje proti korupci na úseku činnosti Úřadu 
a zároveň vytváření preventivních nástrojů je předpokladem pro včasné, důkladné a úspěšné 
prošetření všech mimořádných událostí spojených s tímto negativním a společensky 
nebezpečným jevem. 

 
Čl. 11 

Závaznost a účinnost 
 

1. Protikorupční politika Úřadu je závazná pro všechny zaměstnance Úřadu v rozsahu zde 
uvedeném. 

2. Protikorupční politika Úřadu nabyla platnosti dnem 27. června 2007 a účinnosti dnem  
1. července 2007. 

3. Formální změna nabyla platnosti a účinnosti dnem 16. listopadu 2011. 



  11 

 Příloha č. 1 
 

 
Záznam o hlášení mimořádné události 

 
 
Jméno, příjmení a pracoviště zaměstnance podávajícího hlášení: 
 
 
Jméno, příjmení a pracoviště vedoucího zaměstnance přijímajícího záznam: 
 
 
Obsah záznamu: 
 

 
Přijato dne: Termín vyřízení: Termín prodloužení: Vyřízeno dne: 

 
 

   

 
Událost šetřil:    

 
Identifikace 
události: 

 
 

uvnitř 
Úřadu 

 
 

Přijatá 
opatření: 
 vně 

Úřadu 
 
 

Újma vzniklá 
z události pro Úřad: 
 
 

 

 
 
 
 
 
            ……………………     ……………………………… 
            podpis ohlašovatele                     podpis zaměstnance  

      přijímajícího hlášení 
 
 
 
 
       …..…………………………………… 
            datum a podpis zaměstnance SOB  
          přejímajícího záznam 
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       Příloha č. 3 
       K č.j.: 56/108 790/2011 - 562 
       Aktualizace duben 2013 MF-55623/2013 
 
 

Protikorupční program Celní správy České republiky 
v návaznosti  

na Revidovanou Arušskou deklaraci a Strategii vlády v boji proti korupci
(aktualizace duben 2013) 

 
1. Vedení a závazky 

 
a) Koncepce zaměření vnitřní kontroly v celní správě v návaznosti na Strategii vlády v boji proti 

korupci pro dané období. 
b) Vedoucím zaměstnancům na všech stupních řízení uložen úkol zajistit realizaci funkčnosti 

vnitřního kontrolního systému při dodržování zásad uvedených v Revidované Arušské deklaraci.
c) Směřovat tématické i operativní kontroly zejména do těch činností celní správy, které vykazují 

zvýšené korupční riziko nebo mají dopad na příjmy do státního rozpočtu ČR a na příjmy do 
rozpočtu Společenství.  
 
2. Regulační rámec 

 
a) Prosazování minimální administrativní regulace mezinárodního obchodu prostřednictvím 

standardizace pracovních postupů a vytváření potřebných podmínek. 
b) Praktická implementace společných bezpečnostních opatření pro vstup a výstup zboží do a ze 

Společenství (elektronizace celního řízení).  
c) Uveřejňování právních předpisů a aplikací sloužících ke standardizaci pracovních postupů na 

internetových stránkách celní správy. 
d) Omezování výjimek z obvyklých pravidel. 
 

3. Transparentnost 
 

a) Sjednocování pracovních a technologických postupů (standardizace). 
b) Prohlubování spolupráce s podnikatelským sektorem, s vládními agenturami a nevládními 

neziskovými organizacemi. 
c) Nestranné a včasné posuzování podaných řádných a mimořádných opravných prostředků.  
d) Elektronické zadávání veřejných zakázek (elektronické tržiště).  

 

4. Automatizace 
 

a) Vyloučení lidského faktoru z některých rozhodovacích procesů. 
b) Pokračování implementace kontrolních algoritmů do programových aplikací užívaných při 

výkonu služby. 
c) Sjednocování pracovních a technologických postupů (standardizace), a jejich prezentace 

prostřednictvím webových stránek na internetu (a na intranetu uvnitř celní správy). 
d) Udržování jednotného nastavení informačního systému CS (ISCS). 
e) Dodržování diferencovaných přístupů k ISCS. 
f) Dodržování identifikace a autentizace vstupu do ISCS. 
g) Prokazatelně seznamovat zaměstnance se základními pravidly práce s ISCS a s využíváním 

komunikačních prostředků v CS. 
h) Řízení projektů ISCS z hlediska bezpečnosti. 
i) Bezhotovostní platební styk. 
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5. Reforma a modernizace 
 

a) Pokračování v modernizaci Celní správy ČR, zavedení strategického a procesního řízení v CS. 
b) Optimalizace hlavních procesů. 

  
6. Kontrola a šetření 

 
a) Koncepce zaměření vnitřní kontroly v celní správě v návaznosti na Strategii vlády v boji proti 

korupci pro dané období. 
b) Vedoucím zaměstnancům na všech stupních řízení uloženo zajišťovat funkčnost vnitřního 

kontrolního systému při dodržování zásad uvedených v Revidované Arušské deklaraci. 
c) Nové předpisy o provádění a dokumentaci vnitřní a vnější kontrolní činnosti; aktualizace 

předpisů o inspekční činnosti a o vyřizování stížností a petic v CS ČR. 
d) Vytváření plánů kontrolní činnosti na jednotlivých stupních řízení, jejich zveřejňování na 

intranetu CS ČR  s cílem vyloučit duplicity a zajistit efektivní kontrolu plnění. 
e) Důsledné určování a vyhodnocování míry rizik v kontrolních protokolech. 
f) Zřízení jednoho specializovaného útvaru Vnitřních činností s  celostátní působností, jehož 

úkolem je zejména: 
- metodická činnost,  
- koordinace, plánování a provádění vnitřní kontrolní činnosti a předkládání návrhů opatření 

v této oblasti generálnímu řediteli, 
- zpracování a aktualizování protikorupčního programu a plánu integrity celní správy, 
- evidování stížností a petic na GŘC, 
- příjímání upozornění fyzických a právnických osob na nedostatky v činnosti orgánů celní 

správy, celníků nebo zaměstnanců, 
- prošetřování podezření z protiprávního jednání celníků nebo zaměstnanců spočívající 

v porušování povinností vyplývajících ze služebního nebo pracovního poměru, 
- prošetřování a vyhodnocování podání učiněných prostřednictvím protikorupční telefonní linky a 

protikorupční eMailové schránky CS ČR, 
- zpracování informací o výsledcích vnitřní kontrolní a inspekční činnosti v CS ČR a jejich 

pravidelné předkládání managementu CS ČR. 
 
7. Zásady jednání 

 
a) Jednání zaměstnanců se řídí zásadou, že veřejná správa je službou veřejnosti (§ 4 správního 

řádu).  
b) Postoj k Etickému kodexu celníka je zařazen do pravidelného hodnocení zaměstnanců CS ČR.  
c) Etický kodex úředníků a zaměstnanců veřejné správy byl vydán rozkazem generálního ředitele a 

je přílohou Pracovního řádu CS ČR. 
d) Posilování dobrého jména celní správy prezentací úspěchů v hromadných sdělovacích 

prostředcích, pořádání kulturních a sportovních akcí; podpora činnosti Spolku celníků, který je 
založen na principech etiky a stavovské hrdosti. 

e) Stanoveny postupy pro případy oznamování porušení zásad bezúhonnosti (protikorupční 
telefonní linka, protikorupční eMailová adresa, informování veřejnosti prostřednictvím úředních 
desek na útvarech celní správy). 

f) Seznamování zaměstnanců s právními předpisy vztahujícími se k vykonávané činnosti, 
s požadavky kladenými na řádnou činnost státních zaměstnanců při výkonu jejich funkce.  

g) Úzká spolupráce s psychologickým pracovištěm celní správy, kdy je vzájemně využíváno 
poznatků získaných při výkonu kompetencí celní správy.  

h) Zpracování metodiky k chování celníků v určitých korupčních situacích. 
 

8. Personální otázky 
 

a) Zákon o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů.  
b) Zákoník práce a Pracovní řád.  
c) Organizační řád CS ČR – novelizace.  
d) Stabilizace lidských zdrojů uvnitř celní správy. 
e) Stanovena povinnost vedoucích zaměstnanců vést podřízené k dodržování právních předpisů 
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vztahujících se k jimi vykonávané práci a k dodržování Etického kodexu úředníků a 
zaměstnanců veřejné správy. 

f) Zpřísnění kritérií pro přijímání nových zaměstnanců. 
g) Spolupráce s psychology, seznámení odpovědných zaměstnanců s výsledky psychotestů.  
h) Pomocí objektivních pravidelných hodnocení motivovat podřízené ke zvýšení jejich výkonnosti 

a profesní integrity. 
i) Oceňování nejlepších zaměstnanců např. při příležitosti Mezinárodního dne celníků.    
j) Využívání dalších motivačních prostředků: možnost tuzemské a zahraniční rekreace s dotací jak 

pro zaměstnance, tak pro jejich rodinné příslušníky.  
k) Zahrnutí problematiky etiky, integrity, boje s korupcí a korupce obecně do učebních osnov ve 

všech formách vzdělávání příslušníků i zaměstnanců CS ČR. 
l) Plnění ohlašovací povinnosti dle zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších 

předpisů, stanovenými služebními funkcionáři. 
m) Prověřování, zda celníci dodržují zákaz výkonu jiné výdělečné činnosti, než služby (§48 odst. 2 

zák. 361/2003 Sb.). 
 

9. Morální a organizační kultura  
 

a) Vytváření příznivého obrazu celní správy v očích veřejnosti (Public Relations), činnost 
tiskových mluvčích.  

b) Tradice vydávání měsíčníku  CLO- DOUANE, v němž jsou prezentovány úspěchy, nové 
metody práce a společenské, kulturní i sportovní aktivity zaměstnanců CS ČR.  

c) Vydán předpis k dodržování služební kázně a služební zdvořilosti celníků a dodržování 
právních předpisů vztahujících se k vykonávané práci občanských zaměstnanců.  

 
10. Vztahy se soukromým sektorem 

 
a) Součinnost s podnikatelskou veřejností; otevřené a transparentní vztahy s veřejností, 

poskytování informací na webových stránkách a prostřednictvím Poradenského a informačního 
centra CS ČR. 

b) Uzavření dohod o spolupráci, protokolů o porozumění a prováděcích protokolů, 
opírajících se o vzájemnou výměnu informací s profesními svazy klientů. 

c) Výsledky činnosti celní správy prezentovány v hromadných sdělovacích prostředcích. 
d) Provozování bezplatné protikorupční telefonní linky a eMailové adresy CS ČR, na kterou lze 

oznamovat podezření z korupčního jednání zaměstnanců celní správy. 
e) Zveřejňování odkazu na internetových stránkách CS ČR na protikorupční telefonní linku a 

eMailovou adresu Ministerstva financí ČR. 
 

 
 
 
 


