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ZPRACOVÁNÍ DOKUMENTU 

 
 Jméno Funkce  Datum  

Zpracoval Ing. Libuše Kalábová, Milada Kuželková referent 6902 15. 2. 2018 

Předkládá Ing. Helena Pejšová zástupce VO6902 28. 2. 2018 

Schválil Ing. Barbora Boschat ŘO69   2. 3. 2018 

Na vědomí PhDr. Tomáš Vyhnánek NM04   2. 3. 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

ZÁVAZNOST A ÚČINNOST 
 
Materiál je informativního charakteru.  
 
Informace je vypracována za období od 1. ledna do 31. prosince 2017 na základě údajů získaných 
z databáze „Evidence přijatých oznámení o korupci“.  
 
Dokument se zveřejňuje na webových stránkách Ministerstva financí (dále jen „ministerstvo“). 
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1. ÚVOD 
 
Ministerstvo financí (dále jen „ministerstvo“) provozuje protikorupční telefonní linku 257 043 800 
a elektronickou adresu korupce@mfcr.cz. Zde mají oznamovatelé možnost oznámit případy 
podezření z možného korupčního jednání zaměstnanců ministerstva a rezortních organizací. 
K tomuto účelu také zřídilo schránku pro podávání podnětů na podezření z možného korupčního 
jednání, umístěnou ve vstupní hale ministerstva a přístupnou veřejnosti.  
 
Kontaktní linka, e-mailová adresa a schránka jsou součástí systému protikorupčních opatření 
ministerstva, jejichž cílem je přispět k vytvoření a ke kultivaci společenského prostředí s omezenou 
možností výskytu korupčního jednání, ke zvýšení transparentnosti a důvěry v rozhodovací procesy 
ministerstva. 
 
Informace o telefonním čísle protikorupční linky, e-mailové adrese a schránce je zveřejněna 
na webových stránkách ministerstva na odkaze http://www.mfcr.cz/cs/o-ministerstvu/sluzby-
verejnosti/protikorupcni-linka-mf. Zde lze rovněž dohledat zprávy o výsledcích činnosti v této oblasti 
za předchozí roky. 
 
Telefonní linka se záznamovým zařízením je obsluhována odborem Analýza a hlášení nesrovnalostí. 
V nepřítomnosti zaměstnance odboru a v mimopracovní době je linka přesměrována na systém 
hlasové schránky. Oznámení je možno telefonicky podávat 24 hodin denně. 
 
 

2. OBECNÉ SHRNUTÍ 
 
V roce 2017 bylo evidováno v databázi „Evidence přijatých oznámení o korupci“ celkem 46 podání 
oproti 50 v roce 2016, z toho 15 telefonicky (stejně jako v roce 2016) a 31 na elektronickou adresu 
(ve srovnání s 35 oznámeními v roce 2016). Z celkového počtu přijatých oznámení v roce 2017 bylo 
22 anonymních.  
 
Korupční prvky obsahovalo pouze 1 anonymní oznámení. Ostatní podání poukazovala na údajná 
pochybení a nedostatky v činnosti orgánů veřejné správy.  

 
Oznamovatelé, stejně jako v předchozích letech, dávali i v roce 2017 přednost elektronickému 
způsobu komunikace před využíváním protikorupční telefonní linky. Rovněž používali i jiné 
elektronické adresy ministerstva - petice.stiznosti@mfcr.cz a podatelna@mfcr.cz. Do schránky pro 
příjem oznámení nebyl podán v roce 2017 žádný podnět. 
 
 

3. ZPŮSOB VYHODNOCENÍ 
 
Podněty od konkrétních oznamovatelů, ale také anonymní podání, která obsahovala reálný základ 
nebo konkrétní údaje o porušování právních předpisů, oznámených na e-mailovou adresu, byly 
převedeny do databáze „Petice a stížnosti“ a následně předány věcně příslušným odborům 
k posouzení nebo k prošetření, neboť všechna se týkala působnosti ministerstva.  
 

mailto:korupce@mfcr.cz
http://www.mfcr.cz/cs/o-ministerstvu/sluzby-verejnosti/protikorupcni-linka-mf
http://www.mfcr.cz/cs/o-ministerstvu/sluzby-verejnosti/protikorupcni-linka-mf
mailto:petice.stiznosti@mfcr.cz
mailto:podatelna@mfcr.cz
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Jediné anonymní oznámení na možné korupční jednání se netýkalo činnosti ani zaměstnanců 
ministerstva.  
 
Z přijatých telefonických oznámení z protikorupční linky vyplývá, že volajícím občanům není zcela 
znám účel protikorupční linky. Od toho se odvíjí i obsah jejich telefonátů.  
 
V roce 2017 bylo přijato 15 hovorů, které byly vyřízeny přímo odkazem na věcně příslušný orgán 
s vysvětlením jeho působnosti, neboť se jednalo o dotazy různého charakteru, směřující do státní 
správy i samosprávy. K působnosti rezortu ministerstva se vztahovalo 6 hovorů. Např. šlo o dotaz 
ohledně možnosti, kam hlásit nevydání účtenky. V této souvislosti obdržel volající patřičné informace 
o věcné působnosti finanční správy. Další dotaz se vztahoval ke způsobu oznámení – jak a kde řešit 
stížnost na postup Policie České republiky.  
 
Lze konstatovat, že počty oznámených podání na možnou korupci v rezortu ministerstva jsou více 
méně konstantní s drobnými výkyvy v jednotlivých letech. Vzhledem k charakteru práce a značnému 
počtu zaměstnanců je možné vysledovat, že obecně se oznámení na podezření z korupčního 
jednání vztahují převážně k finanční správě.  
 
 

  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Protikorupční linka 32 9 8 19 28 15 15 

E-mailová adresa 34 40 57 42 39 35 31 

Celkem 66 49 65 61 67 50 46 

Z toho anonymní 24 23 43 31 36 23 22 

 
Tabulka č. 1 – Oznámení dle způsobu přijetí informace v letech 2011 - 2017 

 

Rok 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Celkem 

Ministerstvo 2 
      

2 

Finanční správa 1 4 3 
 

1 
 

1 10 

Celní správa 
       

0 

ÚZSVM 
       

0 

FAÚ 
       

0 

KFA 
       

0 

SP-CSS 
       

0 

STC 

       

0 

Celkem 3 4 3 0 1 0 1 12 

 
Tabulka č. 2 – Podezření na korupční jednání v rezortu ministerstva 

 



Informace o přijatých oznámeních na protikorupční linku a elektronickou adresu za rok 2017 

 

6 

 

 
Graf č. 1 – Celkový počet oznámení v letech 2011  - 2017 

 
 

4. VĚCNÝ OBSAH 
 
Podání evidovaná v roce 2017 v databázi „Evidence přijatých oznámení o korupci“, jejichž obsahem 
byla obdobná témata jako v roce 2016, byla dle věcného obsahu rozdělena do následujících oblastí:  
 

 Korupce ve finanční správě - korupční prvky obsahovalo 1 anonymní oznámení související 
s činností zaměstnance finanční správy. K vyřízení bylo postoupeno z důvodu věcné 
příslušnosti Generálnímu finančnímu ředitelství. Vzhledem k tomu, že ministerstvo nemůže 
ze zákona požadovat informace o způsobu naložení s podnětem, k jehož řešení 
je kompetentní jiný orgán státní správy, nemá zpětnou informaci o tom, zda bylo oznámení 
na podezření z korupčního jednání důvodné. 
 

 Daňová problematika – tato oblast představovala v roce 2017 nejpočetnější skupinu 
oznámení, stejně jako v roce 2016. V roce 2017 bylo přijato 26 oznámení. Obsahově  
se jednalo o upozornění na možné daňové úniky a pochybnosti o správnosti elektronické 
evidence tržeb. Oznámení z daňové oblasti byla postupována prostřednictvím odboru Správní 
činnosti Generálnímu finančnímu ředitelství k posouzení a případnému následnému 
prošetření příslušným správcem daně.  

 

  Celní správa - v této oblasti byly v roce 2017 přijaty 2 dotazy ke způsobu oznámení možné 
nezákonné činnosti. Volající se dotazovali, komu by měli své podezření oznámit, proto jim byl 
sdělen kontakt na Generální ředitelství cel. 
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 Hazardní hry – k hazardním hrám byl v roce 2017 přijat 1 dotaz k provozu zakázaných 
výherních automatů. Tazateli bylo sděleno, že k řešení je kompetentní celní úřad dle zákona 
č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů, který vykonává dozor  
a projednává přestupky na úseku tohoto zákona.  

 

 Výběrová řízení - k nesprávnostem při výběrovém řízení v roce 2017 směřovala 1 informace. 
Jednalo se o nesouhlas s postupem při výběrovém řízení na služební místo v rámci finanční 
správy. Řešením tohoto podnětu se zabývala finanční správa, která jej též obdržela. 
Ministerstvo nemá kompetenci zasahovat do její personální agendy. 

 

 Hospodaření územních samosprávných celků - obdobně jako v předchozích letech se v roce 
2017 ve 2 případech občané zajímali o problematiku hospodaření měst a obcí. V jednom 
případě se jednalo o nekonkrétní ničím nepodložený obecný názor pisatele. Ve druhém 
případě byly tazateli poskytnuty nezbytné informace o působnosti ministerstva ve vztahu 
k dohledu nad vykonaným přezkoumáním hospodaření územních samosprávných celků dle 
zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků 
a dobrovolných svazků obcí. 

 

 Ostatní - v roce 2017 bylo předmětem telefonních a elektronických oznámení 13 dotazů 
a žádostí nesouvisejících s rezortem ministerstva. Podatelé žádali o poskytnutí informací 
s různým zaměřením. V těchto případech se oznamovatelům doporučovalo oznámení 
adresovat věcně příslušnému správnímu orgánu nebo použít jeho protikorupční linku, 
případně elektronickou adresu. Jednalo se např. o obtížnou životní situaci – finanční, sociální, 
majetkovou a problematiku exekučního řízení. Objevily se i podněty ohledně nekalých praktik 
obchodních řetězců, které patřily do působnosti České obchodní inspekce. 
 

Oblast oznámení 

Důvodná  
(i částečně) 

Nedůvodná 
Odpovědi  
na dotazy  

Postoupeno Celkem 

2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 

Korupce v rezortu 
ministerstva  

            1 
 

1 

Korupce v jiných institucích 
 

      1   2   3   

Daně 
 

    1 7 5 14 20 21 26 

Prostředky EU 
 

      1   1   2   

Celní správa 
 

        1 1 1 1 2 

Hazardní hry 
 

        1       1 

Výběrová řízení 
 

  1       1 1 2 1 

Hospodaření ÚSC 
 

      4 2     4 2 

Státní majetek 
 

      2   1   3   

Ostatní 
 

      10 12 4 1 14 13 

Celkem 0 0 1 1 25 21 24 24 50 46 

 
Tabulka č. 3 – Přijatá oznámení a podání dle oblasti a způsobu jejich vyřízení 
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Graf č. 2 – Přijatá oznámení a podání v roce 2017 dle oblasti a způsobu jejich vyřízení 

 
 

6. ZÁVĚR 
 
Systém protikorupčních opatření ve formě protikorupční telefonní linky a e -mailové adresy 
ministerstva byl i v roce 2017 občany využíván. Nikoliv však k oznamování možného korupčního 
jednání na ministerstvu a v jeho rezortních organizacích nebo i v jiných správních orgánech, nýbrž 
k uplatnění jiných podání. Ta upozorňovala na možné daňové úniky a pochybnosti o správnosti 
elektronické evidence tržeb, směřovala k výhradám na možné negativní jevy v různých oblastech 
veřejné správy, k podávání podnětů na provedení šetření ve veřejných institucích a také k dotazům 
ohledně osobních záležitostí a životních situací.  Tak tomu bylo i v  roce 2016. 
 
Protikorupční linka a elektronická adresa, která patří mezi konkrétní protikorupční opatření 
ministerstva, stanovená v Rezortním interním protikorupčním programu Ministerstva financí, tak plní 
mimo jiné také informační a poradenskou funkci při komunikaci s veřejností.  
 
Ministerstvo průběžně využívá všech relevantních podnětů od občanů při své činnosti, např. při 
sestavování a zaměřování plánů kontrol, nebo slouží jako východisko při zpracovávání podkladů při 
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rozhodování o poskytování dotací, případně se odráží v úpravě právních předpisů v gesci 
ministerstva. 
 
Po provedeném vyhodnocení je možno konstatovat, že na ministerstvu, ani v jeho organizačních 
složkách nebylo, kromě 1 anonymního oznámení vztahujícího se k finanční správě, oznámeno 
a detekováno korupční jednání nebo korupční riziko, které by ukazovalo na chyby nebo zneužití 
postavení v rozhodovacím a řídícím procesu a na selhání jednotlivých zaměstnanců.  
 
Ministerstvo nastaveným systémem obsahujícím protikorupční nástroje a prvky prokazuje kvalitu 
vnitřní kultury a prostředí a z nich vyplývajícího chování jeho zaměstnanců a naplňuje tak principy 
„dobré správy“, transparentnosti a otevřeného přístupu k informacím, o které soustavně usiluje. 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 
 
 
Zkratka    Název 
 
EU    Evropská unie 
FAÚ    Finanční analytický úřad 
KFA    Kancelář finančního arbitra 
Ministerstvo   Ministerstvo financí 
SP – CSS   Státní pokladna – Centrum sdílených služeb 
STC    Státní tiskárna cenin 
ÚSC Územní samosprávný celek 
ÚZSVM Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových 


