ČESKÝ ÚŘAD ZEMĚMĚŘICKÝ A KATASTRÁLNÍ
Pod sídlištěm 1800/9, Kobylisy, 182 11 Praha 8, poštovní přihrádka 21
telefon: 284 041 111, e-mail: cuzk@cuzk.cz, ID datové schránky: uuaaatg

Čj. ČÚZK-01771/2017-11
V Praze dne 3.2.2017

HODNOTÍCÍ ZPRÁVA
o účinnosti Resortního interního protikorupčního programu Českého úřadu
zeměměřického a katastrálního
za období od 1. 8. 2015 do 31. 12. 2016
I.
ÚVODNÍ INFORMACE
Resortní interní protikorupční program Českého úřadu zeměměřického a katastrálního (dále
jen „RIPP“) vydal předseda Českého úřadu zeměměřického a katastrálního svým opatřením
čj. ČÚZK-05763/2016-1 ze dne 31. 3. 2016 s účinností od 1. 4. 2016. Struktura a členění
RIPP odpovídá závazné osnově schválené usnesením vlády č. 1077 ze dne 21. 12. 2015
k Rámcovému rezortnímu internímu protikorupčnímu programu. Tento aktualizovaný RIPP je
vnitroresortním předpisem, kterým se řídí Český úřad zeměměřický a katastrální (dále jen
„ČÚZK“), katastrální úřady (dále jen „KÚ“), zeměměřické a katastrální inspektoráty (dále jen
„ZKI“) a Zeměměřický úřad (dále jen „ZÚ“). Doporučující charakter má RIPP pro Výzkumný
ústav geodetický topografický a kartografický, v. v. i. (dále jen „VÚGTK“).
Rizika možného korupčního ohrožení u správních úřadů v resortu ČÚZK (dále jen „správní
úřady“) lze spatřovat jednak v obecných oblastech typických pro celý veřejný sektor a jednak
ve speciálních oblastech souvisejících s výkonem pravomocí na svěřeném úseku státní
správy. Z obecných oblastí lze spatřovat zvýšené korupční riziko při hospodaření
s přidělenými rozpočtovými prostředky a zadávání veřejných zakázek, kde se míra
případných škodlivých následků zvyšuje úměrně objemu finančních prostředků, o jejichž
použití jednotlivé správní úřady rozhodují. Určité míře korupčního rizika podléhá i personální
činnost související s výběrem a přijímáním nových zaměstnanců. V oblasti speciálních
správních činností na úseku zeměměřictví a katastru nemovitostí lze korupční rizika
předvídat v souvislostech s výkonem státní správy katastru nemovitostí (např. při zápisech
práv do katastru, obnově katastrálního operátu nebo poskytování informací z katastru),
s uplatňováním rozhodovacích pravomocí při správním trestání, s udělováním úředních
oprávnění k ověřování výsledků zeměměřických činností nebo s poskytováním produktů a
služeb ZÚ. Korupčním jednáním mohou být ohrožovány i činnosti spojené s výkonem všech
forem interní nebo externí kontroly.
RIPP stanovil opatření v pěti základních oblastech, jejichž účelem je odstranění nebo
omezení rizik korupčního jednání u všech správních úřadů. Hodnocení účinnosti
aktualizovaného RIPP bylo provedeno na jednotlivých správních úřadech resortu k
31. 12. 2016.
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II.
HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ RIPP
1. Vytváření a posilování protikorupčního klimatu
1.1 Propagace protikorupčního postoje vedoucími zaměstnanci
S obsahem RIPP jsou podrobně seznámeni všichni zaměstnanci jednotlivých správních
úřadů. Pozornost jeho obsahu je pravidelně věnována i na resortních poradách ředitelů
správních úřadů a následně pak i na všech navazujících poradách u jednotlivých správních
úřadů a jejich organizačních útvarů. Na těchto poradách jsou zaměstnanci též seznamováni
s konkrétními případy možného korupčního jednání. RIPP je každému zaměstnanci
dostupný prostřednictvím Resortního intranetu, případně i prostřednictvím intranetů
provozovaných jednotlivými správními úřady. Veřejnosti je RIPP přístupný na resortních
internetových stránkách provozovaných v rámci domény „www.cuzk.cz“ , pod nabídkou
“Resortní předpisy a opatření“.
1.2 Etický kodex a Pravidla etiky státních zaměstnanců
„Etický kodex zaměstnanců v resortu Českého úřadu zeměměřického a katastrálního“ byl
vydán opatřením předsedy ČÚZK č.j.: ČÚZK-15198/2012-12 ze dne 28. 6. 2012 (dále jen
„Etický kodex“).
S obsahem Etického kodexu jsou prokazatelně seznámeni všichni zaměstnanci jednotlivých
správních úřadů. Etický kodex je dostupný jak v listinné podobě, tak i v elektronické podobě
prostřednictvím resortního intranetu, případně i prostřednictvím intranetů jednotlivých
správních úřadů.
Veřejnosti je Etický kodex dostupný na resortních internetových stránkách pod nabídkou
“Resortní předpisy a opatření“.
U zaměstnanců správních úřadů proběhlo pravidelné hodnocení již za účinnosti RIPP (t.j. po
1. 5. 2014). Podle Služebního předpisu č. 13 náměstka ministra vnitra, platného od
1. 1. 2016, je dodržování pravidel etiky zařazeno též jako jedno z kritérií při hodnocení
státních zaměstnanců podle služebního zákona.
1.3 Vzdělávání zaměstnanců
V rámci úvodního vstupního vzdělávání nově přijímaných zaměstnanců je v resortu průběžně
zajišťováno i jejich prokazatelné seznámení s Etickým kodexem a s protikorupčními
opatřeními na pracovištích.
Odborný seminář pro vybrané zaměstnance s tématikou boje proti korupci je každoročně
součástí plánu vzdělávání v resortu ČÚZK. Ve sledovaném období se v souladu s plánem
vzdělávání uskutečnila řada vzdělávacích programů pro vrcholový a střední management
resortu, ve kterých byly zařazeny bloky věnované problematice korupce ve státní správě.
Na resortním intranetu je webová stránka odkazující na různé internetové zdroje informací
doplněna také o odkazy na webové stránky informující o činnosti nestátních neziskových
organizací zabývajících se bojem s korupcí. Přístup k těmto webovým stránkám je zřízen
i těm zaměstnancům správních úřadů, kteří jinak disponují jen omezeným přístupem
k internetu.
1.4 Systém pro oznámení podezření na korupci
Zaměstnanci správních úřadů byli prostřednictvím RIPP poučeni o tom, že kdo se
hodnověrným způsobem dozví, že jiný připravuje, páchá, nebo spáchal trestný čin přijetí
úplatku (§ 331 trestního zákoníku) nebo podplacení (§ 332 trestního zákoníku) je povinen
takové skutečnosti bez odkladu oznámit státnímu zástupci nebo policejnímu orgánu.
V ostatních případech přijímají oznámení o podezření z možného korupčního ohrožení
podatelny všech správních úřadů.
Na resortních internetových stránkách je na webové stránce “Postup při podávání a
vyřizování stížností“ poučení „Nakládání s informacemi o možném korupčním ohrožení“.
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Aby bylo oznamovatelům umožněno i anonymní sdělování informací o možném korupčním
ohrožení, je na ČÚZK zřízena zvláštní telefonní linka s hlasovým záznamníkem (tel č. 284
041 277). Zvukové záznamy z této anonymní linky jsou od 3.5.2016 zároveň doručovány
určeným zaměstnancům - prošetřovatelům na eMail schránku „Oznamování“. Anonymně je
možné takové informace předávat i eMailem adresovaným podatelnám jednotlivých ZKI
nebo podatelně ČÚZK.
Na všech správních úřadech v resortu jsou zřízeny ve smyslu ust. § 2 odst. 1 písm. b)
nařízení vlády č. 145/2015 Sb., o opatřeních souvisejících s oznamováním podezření ze
spáchání protiprávního jednání ve služebním úřadu, schránky pro příjem oznámení v listinné
podobě. V resortu byla přijata dvě oznámení, jedno oznámení bylo stanoveným postupem
prošetřeno, druhé oznámení po vyhodnocení nevykazovalo znaky oznámení ve smyslu
nařízení vlády č. 145/2015 Sb., a podatel byl vyzván k jeho upřesnění.
Podle ust. § 2 odst. 1 písm. c) téhož předpisu jsou na webových stránkách všech resortních
správních úřadů zveřejněny také adresy elektronické pošty pro příjem takových oznámení
v elektronické podobě. Tyto adresy jsou na webových stránkách jednotlivých správních
úřadů dostupné pod nabídkou “O úřadu“ v rámci strukturovaných informací povinně
zveřejňovaných podle zákona č. 106/1999 Sb. Zpráva o prošetřování oznámení podezření
ze spáchání protiprávního jednání ve služebním úřadu ve smyslu nařízení vlády č. 145/2015
Sb. je každoročně předkládána jednotlivými služebními úřady v termínu do 31. března na MV
ČR.
1.5 Ochrana oznamovatelů
RIPP stanoví, že jednání vůči zaměstnanci v resortu, které lze považovat za hrozbu,
diskriminaci nebo represi za to, že podal oznámení o podezření na uskutečnění korupčního
jednání, musí být posuzováno nestranně. Odpovídající ochrany se pak musí dostat
i zaměstnancům, u kterých se po posouzení neprokáže pochybení.
Od 1. 7. 2015 byla ochrana oznamovatelů nově deklarována v nařízení vlády č. 145/2015
Sb., o opatřeních souvisejících s oznamováním podezření ze spáchání protiprávního jednání
ve služebním úřadu, a v souvislosti s tímto nově vydaným obecně závazným předpisem byla
u všech podřízených správních úřadů zřízena služební místa státních zaměstnanců prošetřovatelů, kteří přijímají oznámení a prošetřují v nich obsažená podezření. Jména
konkrétních prošetřovatelů jsou na webových stránkách jednotlivých správních úřadů také
dostupná pod nabídkou “O úřadu“, v rámci strukturovaných informací povinně
zveřejňovaných podle zákona č. 106/1999 Sb.
V hodnoceném období nedošlo v resortu u žádného správního úřadu k věcně relevantnímu
neanonymnímu oznámení podezření na možné korupční ohrožení. Nebylo proto potřeba
aplikovat žádné zvláštní opatření pro ochranu takového oznamovatele.
2. Transparentnost
2.1 Zveřejňování informací o veřejných prostředcích
Zveřejňované informace jsou dostupné prostřednictvím webových stránek resortu
provozovaných v rámci domény “cuzk.cz“ v souladu s platným právním řádem, v rozsahu
daném vnitřními předpisy a zahrnují:
 informace o rozpočtu zveřejňované u jednotlivých správních úřadů pod nabídkami “O
úřadu“, v rámci strukturovaných informací povinně zveřejňovaných podle zákona
č. 106/1999 Sb.,
 informace vztahující se k výběru dodavatelů, vč. veřejných zakázek, dostupné
prostřednictvím odkazů z webové stránky “Nabídky a zakázky“,
 informace vztahující se k poskytování grantů, dotací, evropských či jiných fondů,
dostupné prostřednictvím odkazů z webové stránky “O resortu“ pod nabídkou
“Strukturální fondy“,
 informace vztahující se k nakládání s majetkem v resortu, dostupné prostřednictvím
odkazů z webové stránky “Nabídky a zakázky“,
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informace o uskutečněných veřejných zakázkách vč. veřejných zakázek malého
rozsahu, dostupné prostřednictvím odkazů z webové stránky “Nabídky a zakázky“ ,
 informace o uzavřených smlouvách (včetně dodatků), dostupné prostřednictvím
odkazů z webové stránky “Nabídky a zakázky“ pod odkazem “Veřejné zakázky
v resortu ČÚZK“.
Tyto informace jsou pravidelně nejméně dvakrát ročně ověřovány a v případě potřeby
aktualizovány.
2.2 Zveřejňování informací o systému rozhodování
Zpřístupnění informací o struktuře a kompetencích správních úřadů je zajištěno
prostřednictvím resortních internetových stránek provozovaných v rámci domény “cuzk.cz“.
Informace o struktuře vyjadřující vztahy podřízenosti a nadřízenosti jsou pro jednotlivé
správní úřady dostupné pod nabídkami “O úřadu“. Popisy postupů, které musí jednotlivé
správní úřady dodržovat při vyřizování žádostí, návrhů i jiných dožádání občanů, jsou
dostupné buď pod nabídkami “O úřadu“ v rámci strukturovaných informací povinně
zveřejňovaných podle zákona č. 106/1999 Sb., nebo z webové stránky “Je dobré vědět“, kde
je možné nalézt i odkaz na webovou stránku “Životní situace“ s informacemi, jak v různých
případech postupovat.
Na internetových stránkách ČÚZK jsou na webové stránce “Poradci a poradní orgány“
zveřejněny informace o poradcích, poradních orgánech a poradních společnostech
působících u tohoto ústředního správního úřadu.
Na webové stránce resortu “Kontakty“ jsou zveřejněny kontakty na vedoucí zaměstnance až
na úroveň vedoucích oddělení (telefon a eMail) a profesní životopisy představených od
úrovně ředitelů odborů.
Veřejnost katastru nemovitostí je zaručena zákonem č. 256/2013 Sb. a každý má právo do
katastru nahlížet, pořizovat si z něj pro svou potřebu opisy, výpisy nebo náčrty. ČÚZK
umožňuje nahlížení do katastru na vybrané údaje internetovou aplikací “Nahlížení do
katastru nemovitostí“ dostupnou z internetových stránek resortu. Aplikace je volně přístupná
všem uživatelům internetu, nevyžaduje žádnou registraci a je bezplatná. Prostřednictví této
aplikace může každý získávat i aktuální informace o stavu jednotlivých řízení o zápisech do
katastru, nebo o potvrzování geometrických plánů. Každý tak může kontrolovat průběžný
stav ve vyřizování své věci. Možnost průběžného sledování postupu katastrálních pracovišť
při vyřizování konkrétních podání a získávání informací o aktuálním stavu jednotlivých řízení
je stále ve státní správě velmi nadstandardní.
3. Řízení korupčních rizik a monitoring kontrol
3.1 Hodnocení korupčních rizik
Vytvořený „Katalog korupčních rizik v resortu ČÚZK“ je všem zaměstnancům správních
úřadů dostupný prostřednictvím resortního intranetu. Katalog obsahuje celkem 36
vytipovaných korupčních rizik, která se týkají těchto oblastí:
 rozhodování o právech a povinnostech osob - činnosti a rozhodovací procesy
související s výkonem státní správy na úseku zeměměřictví a katastru nemovitostí - 6
korupčních rizik,
 rozhodování o nakládání s veřejnými financemi a s veřejným majetkem - 5
korupčních rizik,
 rozhodování o veřejných zakázkách, včetně zakázek malého rozsahu, s následnými
finančními a dalšími ztrátami veřejných zdrojů (dodávky, služby a stavební práce pro
veřejnou správu) - 10 korupčních rizik,
 nakládání s neveřejnými informacemi, jejich předávání určitým subjektům nebo
veřejnosti, zvýhodňující nebo poškozující určité osoby, včetně úniků utajovaných
informací - 6 korupčních rizik,
 provádění personální práce - 5 korupčních rizik,
 provádění auditní a kontrolní činnosti - 4 korupční rizika.
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Z tohoto počtu korupčních rizik bylo jedno korupční riziko - neoprávněné změny
databázových údajů - hodnoceno ve vyšší úrovni významnosti (vyšší než 6), všechna ostatní
hodnocená korupční rizika byla hodnocena v nízké úrovni významnosti. Takto hodnocená
korupční rizika mají sice větší dopad na činnost (pokud by nastala), avšak nízkou možnost
(pravděpodobnost) výskytu. Proti předcházejícímu hodnocení došlo k mírnému posunu
směrem k vyšším hodnotám vnímání rizik. Protože se jednalo o nepatrný nárůst rizika,
nebylo potřeba v resortu ČÚZK přijímat k jeho eliminaci žádné zvláštní opatření.
Jednotlivé KÚ i ZÚ s vydaným katalogem korupčních rizik pracují, ke každému
identifikovanému korupčnímu riziku doplňují vlastní hodnocení míry pravděpodobnosti,
možného výskytu i míry závažnosti případných škodlivých následků. Korupční rizika jsou též
předmětem trvalé pozornosti řídící kontroly vedoucích zaměstnanců.
Personální odbor ČÚZK zpracoval „Seznam resortních pracovních pozic, zabývajících se
činnostmi s vysokou mírou rizika možného korupčního ohrožení“. Na základě vyhodnocení
katalogu korupčních rizik v resortu ČÚZK nebyla žádná z těchto činností vyhodnocena jako
vysoce riziková, u řady činností byla vyhodnocena střední úroveň významnosti rizika, kdy se
jedná o riziko s vysokou mírou dopadu, ale nižší pravděpodobností výskytu (díky
nastaveným kontrolním mechanismům). Zpracovaný seznam tedy ve skutečnosti obsahuje
pracovní pozice zabývající se stěžejními činnostmi se střední mírou rizika možného
korupčního ohrožení, přičemž nejvýrazněji jsou dle převládajícího názoru ohroženy pracovní
pozice spojených se zadáváním veřejných zakázek a rozhodováním ve věcech návrhu
vkladu práv do katastru.
Možná rizika vytváření korupčního prostředí jsou u ČÚZK preventivně posuzována už
v rámci procesu tvorby právních a technických předpisů. Katalog korupčních rizik v resortu
ČÚZK i Seznam resortních pracovních pozic s činnostmi s vysokou mírou rizika možného
korupčního ohrožení jsou každoročně vyhodnocovány.
3.2 Monitoring kontrolních mechanismů odhalujících korupci
ČÚZK každý měsíc statisticky zpracovává a vyhodnocuje dodržování lhůt stanovených
právním řádem pro rozhodování o návrzích na vklad práv do katastru nemovitostí. Případné
nedodržování těchto lhůt může mít za následek i zvýšenou míru korupčního ohrožení
(motivovaného snahou urychlit vyřízení své věci).
Všechny ZKI pravidelně vyhodnocují i informace o rozptylu lhůt dosahovaných jednotlivými
katastrálními pracovišti v agendách vkladů práv do katastru a potvrzování geometrických
plánů a vytipovávají případy možného korupčního ohrožení při neodůvodněném
upřednostnění jejich vyřízení. Tyto předem vytipované případy pak individuálně na
jednotlivých katastrálních pracovištích v rámci vykonávaných kontrol prověřují.
V hodnoceném období prověřovaly ZKI informace o rozptylu lhůt získané za 2. polovinu roku
2015 a celý rok 2016.
Úroveň a funkčnost vnitřních kontrolních systémů jednotlivých správních úřadů je
prověřována při veřejnosprávních kontrolách prováděných podle zákona č. 320/2001 Sb.,
o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční
kontrole), ve znění pozdějších předpisů. Posuzuje se způsobilost vnitřního kontrolního
systému včas zjišťovat, vyhodnocovat a minimalizovat provozní, finanční, právní a jiná rizika.
Z kontrolních závěrů, uvedených v kontrolních nálezech z dosud uskutečněných
veřejnosprávních kontrol, nevyplynulo v hodnoceném období žádné podezření na možné
korupční jednání.
3.3 Prošetřování rizikových oblastí
Specializovaná odborná kontrola výkonu státní správy katastru nemovitostí je předmětem
činnosti sedmi ZKI. Při těchto kontrolách ZKI na každém katastrálním pracovišti dvakrát do
roka prověřují vytipované případy vkladových řízení, která byla vyřízena ve lhůtách výrazně
kratších, než bylo v době jejich vyřizování u kontrolovaného pracoviště obvyklé.
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V několikaletých časových periodách jsou KÚ monitorovány (s ohledem na možná korupční
ohrožení) i formou průzkumů postojů jejich klientů. Výsledky takového průzkumu pak bývají
využity pro hodnocení korupčních rizik a přijímání protikorupčních opatření na jednotlivých
KÚ.
Do plánů interního auditu i veřejnosprávních kontrol jsou zařazovány činnosti, kde je riziko
korupce hodnoceno jako významné. Nakládání s veřejným majetkem a financemi je hlavní
náplní veřejnosprávních kontrol a auditů a zadávané veřejné zakázky jsou vždy jejich
samostatným bodem. Pravidelně je při veřejnosprávních kontrolách prověřována i úroveň
personální práce.
4. Postupy při podezření na korupci
4.1 Postupy při prošetřování podezření na korupci
RIPP stanovuje, aby případné oznámení o podezření z možného výskytu korupčního jednání
posuzoval každý správní úřad bezodkladně. Prvotně z hlediska jeho relevance a při
případném dalším interním šetření pak i z hledisek jeho závažnosti, možného rozsahu a
příčin. Bezodkladně musí být v odůvodněných případech přijímána i opatření k minimalizaci
hrozících škod.
Jsou-li získané informace o podezření na korupci shledány po prvotním posouzení jako
relevantní, je povinností o nich neprodlené informovat vedoucího dotčeného správního
úřadu, který určí osoby, které je budou prošetřovat, a co nejrychleji podniknout všechny
kroky směřující k minimalizaci ztrát, které v důsledku možného korupčního jednání hrozí.
Současně musí být učiněna i dostatečná opatření bránící prozrazení totožnosti případného
oznamovatele nepovolaným osobám.
Zjistí-li správní úřady při vlastním prošetřování relevantních podezření z korupčního jednání
skutečnosti nasvědčující tomu, že byl spáchán trestný čin, jsou povinny tyto skutečnosti
neprodleně oznámit státnímu zástupci nebo policejním orgánům a poté poskytovat těmto
orgánům veškerou potřebnou součinnost.
V odůvodněných případech poskytuje při prošetřování informací o možném korupčním
ohrožení nezbytnou součinnost odbor informatiky a sekce centrální databáze katastru
nemovitostí ČÚZK.
Od 1. 7. 2015 jsou postupy při prošetřování podezření na korupci zcela nově upraveny
nařízením vlády č. 145/2015 Sb., o opatřeních souvisejících s oznamováním podezření ze
spáchání protiprávního jednání ve služebním úřadu. Všichni zaměstnanci resortu již byli
s tímto novým předpisem prostřednictvím porad všech stupňů řízení seznámeni a všechny
resortní správní úřady se tímto předpisem nově řídí.
V hodnoceném období bylo na resortním anonymním telefonním záznamníku zachyceno
celkem 5 zvukových záznamů, které byly neúplné a nebyly relevantní - neměly význam či
vztah k určitému problému a nebylo proto možné identifikovat, k jakému oznámení směřují.
4.2 Následná opatření
RIPP stanovuje, že na každý případ prokázaného korupčního jednání musí být reagováno
implementací adekvátních nápravných opatření, zamezujících jeho opakování nebo
zajišťujících včasnost jeho odhalení v budoucnu. Tato opatření spočívají v úpravě vnitřních
procesů, disciplinárních opatřeních a řešení vzniklých škod.
V případech, kdy je jednou z příčin prokázaného korupčního jednání osobní selhání
zaměstnance správního úřadu, vyvodí se proti tomuto zaměstnanci adekvátní
pracovněprávní nebo disciplinární důsledky.
Každý případ prokázaného korupčního jednání musí být dotčeným správním úřadem
zanalyzován a provedena případná úprava vnitřních předpisů nebo procesů směřující
k zamezení opakování obdobného případu nebo k jeho včasnému odhalení.
O prošetřených případech korupčního jednání informují KÚ, ZKI a ZÚ kancelář předsedy,
samostatné oddělení kontroly a dohledu ČÚZK, personální odbor ČÚZK a interního auditora
ČÚZK. KÚ o takových případech informují i místně příslušný ZKI. V případě potvrzeného
korupčního jednání je třeba vyhodnotit, zda existuje obdobné riziko i jinde v resortu ČÚZK,
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případně navrhnout posílení kontrolních mechanismů k prevenci obdobného jednání
v budoucnosti.
V hodnoceném období nedošlo v resortu u žádného správního úřadu k případu prokázaného
korupčního jednání, které by zakládalo nutnost posílení korupčních mechanismů a prevence
do budoucnosti a nebylo proto zapotřebí aplikovat žádná následná opatření.
5. Vyhodnocování interního protikorupčního programu
5.1 Vyhodnocování interního protikorupčního programu
Všechny správní úřady vyhodnotily RIPP z hlediska kvality a včasnosti plnění stanovených
úkolů a jeho celkové aktuálnosti k datu 31. 12. 2016.
K 31. 12. 2016 byly jednotlivými útvary ČÚZK posouzeny poznatky získané z řídících kontrol,
finančních kontrol, veřejnosprávních kontrol, specializovaných odborných kontrol, agendy
náhrady škod a z personální činnosti, z hledisek relevantních pro funkčnost RIPP a jeho
případnou aktualizaci.
Z hodnotících zpráv jednotlivých správních úřadů a z poznatků získaných z jednotlivých
útvarů ČÚZK nevyplývá, že by při implementaci RIPP došlo v resortu k nějakým vážnějším
problémům. Jednotlivá protikorupční opatření, která RIPP obsahuje, jsou v resortu bez
větších potíží ve všech správních úřadech průběžně naplňována.
Hodnotící zpráva o účinnosti RIPP se zpracovává každoročně k 28. 2. a je předkládána
předsedovi ČÚZK ke schválení. Po schválení je zpráva o RIPP zveřejněna prostřednictvím
resortních internetových stránek na webové stránce “Resortní předpisy a opatření“.
Z dílčích zpráv o vyhodnocení účinnosti RIPP v jednotlivých správních úřadech resortu
nevyplynula potřeba ani návrh na aktualizaci platného RIPP, který v dalším období může být
naplňován ve svém dosavadním znění.
III.
ZÁVĚREČNÉ SHRNUTÍ
Ze zhodnocení všech jednotlivých částí RIPP vyplývá, že při jeho uplatňování nedocházelo
v resortu k žádným vážnějším problémům. Již od počátku se podařilo zajistit RIPP žádoucí
publicitu a informacemi o jeho obsahu disponují všichni zaměstnanci, kterým je RIPP ve své
elektronické formě na každém pracovišti stále dostupný. Jednotlivá protikorupční opatření,
která RIPP obsahuje, jsou také bez větších potíží ve všech správních úřadech průběžně
naplňována a jejich plnění se stalo trvalým předmětem různých forem kontrolní činnosti
vykonávané na různých stupních řízení. S RIPP se pracuje a je efektivním nástrojem
v prevenci možného korupčního jednání.
V hodnoceném období nebyl v resortu zaznamenán žádný případ prokázaného
korupčního jednání. V hodnoceném období o žádném případu možného podezření na
korupční jednání v resortu ČÚZK neinformovala ani média.
RIPP v současné době svým věcným obsahem dostatečně vyhovuje svému účelu a zároveň
reaguje na aktuální znění rámcového protikorupčního programu a na akční plán boje
s korupcí, schválených vládou ČR.
Další vyhodnocení účinnosti RIPP bude v resortu ČÚZK provedeno k 31. 12. 2017 s jeho
případnou následnou aktualizací.

V Praze dne 10. 2. 2017
Předkládá:
Mgr. Jarmila Daňková, ředitelka kanceláře předsedy

Schválil:
Ing. Karel Večeře, předseda
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