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V souladu s Vládní koncepcí boje s korupcí na léta 2015 až 2017 a v souladu
s Akčním plánem boje s korupcí na rok 2018
vydává
Rada města Tišnova

PROTIKORUPČNÍ STRATEGII MĚSTA TIŠNOVA
Preambule
Členové Rady města Tišnova dbající na dobré jméno svého města, uvědomující si závažnost
korupčního jednání, které považují za protiprávní a značně neetické, chtějí posílit důvěru veřejnosti
ve veřejnou správu a jí poskytované služby a proto vydávají Protikorupční strategii města Tišnova,
jejímž hlavním účelem je tvorba a podpora prostředí striktně odmítajícího toto možné
protispolečenské jednání.
Protikorupční strategie města Tišnova (dále jen Protikorupční strategie) navazuje a souladí s Vládní
koncepcí boje s korupcí na léta 2015 až 2017 a s Akčním plánem boje s korupcí na rok 2018.
Vládní koncepce boje s korupcí na léta 2015 až 2017, byla schválena Usnesením vlády České
republiky ze dne 15. prosince 2014 č. 1057. Koncepce byla předložena v návaznosti na usnesení vlády
ze dne 4. června 2014 č. 418, jímž byl schválen dokument s názvem Základní směry boje s korupcí na
vládní úrovni, a reflektuje rovněž platné mezinárodní závazky České republiky. 1
Vláda ČR spatřuje rozhodující prostor a hlavní nebezpečí korupce mj. v oblasti veřejné správy.
Obecně jsou korupcí nejvíce zasaženy oblasti v souvislosti s rozhodováním o veřejných financích a
tam, kde jsou poskytovány služby občanům. Cílem vládní strategie je snižovat korupční prostředí v ČR
postupným přijímáním jednotlivých opatření prostřednictvím vyváženého poměru prevence a
represe a zprůhlednění příslušných procesů.

Úvodní ustanovení
Korupce je velmi rozšířený, ale zato velmi významný protispolečenský jev, který se vkrádá do našich
životů a stává se součástí běžného dne, přitom je jedním z nejvíce destruktivních prvků, které mohou
ohrozit dobrou veřejnou správu. Korupci je možné charakterizovat jako soubor selhání, a to jak
selhání systému, tak selhání lidského faktoru.

1

http://www.korupce.cz/cz/protikorupcni-strategie-vlady/na-leta-2015-2017/strategie-vlady-v-boji-s-korupcina-obdobi-let-2015-a-2017-119894/
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Korupce negativně ovlivňuje morálku společnosti a zpomaluje rozvoj. Vzhledem k ekonomickému a
sociálnímu dopadu korupce patří Protikorupční strategie mezi priority současného vedení města.
Protikorupční strategie popisuje základní pojmy, nejčastější korupční trestné činy ve veřejné správě,
základní klasifikaci forem korupce, vč. protikorupčního programu rozpadajícího se na konkrétní
oblasti od osvěty, až po jejich kontrolu a vyhodnocení a aktualizaci.
Součástí Protikorupční strategie je nastavení nové klíčové pozice protikorupční/ho specialistky/ty
(v rámci pracovní náplně právničky pod Kanceláří tajemnice MěÚ Tišnov) a rovněž zakotvení systému
podávání podnětů, vč. postupů při podezření na korupci.

Obecně platí, že riziko korupčního jednání existuje zejména:
 při rozhodování o penězích a jiných majetkových hodnotách (zejména veřejné povahy),
 při shromažďování, evidenci a přípravě podkladů podstatných pro rozhodování,
 při komplikovaných, nepřehledných a nedostatečně definovaných agendách výkonu veřejné
moci (veřejné správy),
 při agendách spojených s uplatňováním pravomoci a vlivu,
 při agendách souvisejících s čerpáním veřejných zdrojů,
 při jakkoliv možném ovlivňování veřejného mínění a vnímání určité osoby nebo jejího
postavení, chování, jednání v očích orgánů a osob disponujících formální nebo neformální
mocí a vlivem.2

Výklad základních pojmů
Korupce – z latinského „rumpere“ = zlomit, rozlomit, přetrhnout, „corruptus“ = následek takového
zlomu, stav, kdy u dotčené osoby došlo ke změně postojů, zásad či názorů. Korupce se vyznačuje
zejména podplácením, úplatky, vydíráním nebo i zastrašováním. Dále neoprávněnými příjmy a jejich
vyžadováním, udělováním přízně nebo protěžováním.3
Český právní řád přímo pojem korupce nezná!! Korupční jednání lze podřadit pod skutkové podstaty
několika trestných činů, které lze opět podřadit, tentokrát pod souhrnný název úplatkářství. Ne vždy
má ale korupční jednání charakter trestné činnosti, často jde spíše o konflikt s morálkou a etikou.
Korupci je možné charakterizovat jako vztah mezi dvěma subjekty, ať jednotlivci nebo institucemi,
z nichž jeden nabízí a většinou i poskytuje druhému určitou formu odměny za poskytnutí
neoprávněné výhody. Korupce postihuje politiku, hospodářství, ale i celou společnost. Je rovněž
přítomna ve všech zemích světa.4
Korupci lze chápat i jako slib, nabídku nebo poskytnutí úplatku nebo jiné neoprávněné výhody s cílem
ovlivnit něčí jednání nebo rozhodování. Korupcí je také žádost o úplatek a přijetí úplatku. Úplatek

2

http://www.krvysocina.cz/VismoOnline_ActionScripts/File.aspx?id_org=450008&id_dokumenty=4033474&n=
protikorupcni%2Dstrategie%2Dkraje%2Dvysocina%2Dpdf
3
Potírání korupce ve veřejné správě (studijní materiály k e-learningovému kurzu), Rentel, 2014
4
http://www.korupce.cz/cz/protikorupcni-dokumenty-vlady/protikorupcni-dokumenty-vlady-104809/
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může mít majetkovou i nemajetkovou povahu, tj. úplatkem není jen poskytnutí peněz, ale i např.
věcí, služeb resp. protislužeb, výhodných informací, atd. 5
Další důležité pojmy spojované s korupcí:
Klientelismus je neoficiální systém organizace v politice založený zejména na protekcích, konexích a
rozhodnutích tzv. v „zákulisí“ (výhody pro své přátelé, kolegy a známé). Charakteristické bývá
protiplnění.
Nepotismus označuje systém, kdy dochází k obsazování funkcí, v němž jsou preferováni příbuzní, ev.
přátelé, oproti ostatním a to lépe kvalifikovaným kandidátům.
Lobbismus je způsob jednání, které je často spojováno s korupčním jednáním. Lobbing je prosazování
zájmů určité skupiny zejména v rozhodovacích procesech. Lobbista nabízí informace, podněty či
analýzy; jakmile by nabídl protislužbu, peníze či jiné plnění, z něhož by měla prospěch osoba, která je
předmětem lobbingu, jedná se o korupční jednání.6
Naopak pojem Transparentnost je požadavek na přehlednost, průhlednost. Průhledné čili
transparentní je to, co se nezakrývá, neschovává.7

Nejčastější korupční trestné činy ve veřejné správě
Mezi nejčastější korupční trestné činy, blíže specifikované zákonem č. 40/2009 Sb., trestním
zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů, patří:
 § 220 – porušení povinností při správě cizího majetku,
 § 221 – porušení povinností při správě cizího majetku z nedbalosti,
 § 331 – přijetí úplatku,
 § 332 – podplácení,
 § 333 – nepřímé úplatkářství,
 § 256 – sjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě,
 § 257 – pletichy při zadávání veřejných zakázek a při veřejných soutěžích,
 § 329 – zneužití pravomoci úřední osoby,
 § 330 – maření úkonů úřední osoby z nedbalosti, a jiné.
Tyto trestné činy se projevují právě rozmanitostí možného korupčního jednání.

Základní klasifikace forem korupce
Transparency International korupci rozděluje podle rozsahu a charakteru korupčního jednání na čtyři
základní úrovně:
• banální korupce: drobná korupce běžného člověka, kam můžeme zařadit například
poskytování různých dárků, nezdaněné platby řemeslníkům;
• municipální korupce: korupční jednání pracovníků veřejné správy na lokální úrovni;
5

Rezortní interní protikorupční program Ministerstva financí. Praha, 2016:
Potírání korupce ve veřejné správě (studijní materiály k e-learningovému kurzu), Rentel, 2014
7
https://cs.wikipedia.org/wiki/Transparentnost_(politika)
6
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•
•

velká individuální korupce: korupční chování vysokých státních úředníků, politiků a lidí
pracujících v podnikatelské sféře;
velká institucionální korupce: korupční jednání, jehož se jednotlivci dopouštějí ve prospěch
institucí, např. politických stran. 8

Na úrovni krajů, magistrátů a obcí s rozšířenou působností, lze očekávat možná nebezpečí korupce
nejčastěji obecně při:
• poskytování dotací z rozpočtu obce;
• veřejných zakázkách, vč. jejich realizace;
• správě pohledávek;
• úhradě závazků;
• činnosti úředníka.

Protikorupční program
Prioritou současného vedení města Tišnova je nastavení a okamžitá implementace protikorupčního
programu a následně nastavení konkrétních protikorupčních opatření – protikorupčního programu.
Daná opatření mají za úkol minimalizovat či naprosto zamezit vzniku možného korupčního prostředí.
Protikorupční program:
1. Prevence protikorupčního jednání – osvěta.
2. Soubor protikorupčních opatření – nastavení systému.
3. Transparentnost.
4. Identifikace a monitoring korupčních rizik.
5. Postupy při podezření na korupci.
6. Vyhodnocování a aktualizace interního protikorupčního programu.

1. Prevence protikorupčního jednání - osvěta
Cílenou osvětou nastává všeobecné povědomí a tím dochází k výraznému posílení protikorupčního
klimatu, ke vnímání korupce jakožto nežádoucího jevu současné moderní společnosti. Cílená a hlavně
opakovaná osvěta je nejúčinnější prevencí protikorupčního jednání. Tímto opatřením se vytváří
takové prostředí, které je nepříznivé pro vznik a možný rozvoj korupce.
Konkrétní kroky, kterými nastává vymezení a posílení žádoucích principů chování v rámci tohoto
bodu, jsou:
a) jednoznačný veřejný závazek Rady města Tišnova bojovat s korupcí kdekoliv se objeví,
včetně vlastních řad – jedná se o prosazování protikorupčního postoje na úrovni rady, úřadu,
organizačních složek města a městské policie,
b) zveřejnění a propagace této Protikorupční strategie města Tišnova na webu města,
Facebooku (FB) města, vč. intranetu města, dále v Tišnovských novinách a prostřednictvím
městysů a obcí v rámci působnosti ORP Tišnov,
8

Protikorupční manuál Olomouckého kraje, str.4
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c) přijetí Etického kodexu člena Zastupitelstva města Tišnova, vč. jeho zveřejnění a následného
zakotvení zejména na webu města a Facebooku (FB) města,
d) zveřejnění, propagace a následné zakotvení Manuálu pro občany (vydaného MV ČR pod
názvem „Společně proti korupci“) na webu města, FB města, vč. intranetu města, dále
v Tišnovských novinách, prostřednictvím městysů a obcí v rámci působnosti ORP Tišnov,
e) propagace a připomenutí Etického kodexu zaměstnanců města Tišnova – zejména na
intranetu a webu města,
f) nastavení každoročního důsledného vzdělávání s protikorupční tématikou – formou školení
nebo formou e-learningu (pro zaměstnance, volené zástupce města i městskou policii).

2. Soubor protikorupčních opatření – nastavení systému
a. Zřízení pozice protikorupčního specialisty/ky
Protikorupční specialista/ka – jedná se o odbornou pozici v rámci útvaru Kanceláře tajemnice
Městského úřadu Tišnov. V současné době vykonává protikorupční specialistku pracovnice s úplným
právním vzděláním, má tedy potřebné odborné znalosti a rovněž není historicky spojena s činností
jednotlivých pracovníků města, aktivitami politických stran nebo podnikatelských subjektů, které ve
městě a jeho okolí působí nebo by působit mohly. Její nestrannost je dána jejím postavením, v rámci
kterého je organizačně začleněna přímo do kanceláře tajemnice.
Hlavními úkoly v této oblasti jsou, ve vztahu k veřejnosti i ve vztahu k zaměstnancům města Tišnova,
přijímat podněty obsahující skutečnosti, které nasvědčují či naznačují existenci jakéhokoliv
korupčního nebo i jiným způsobem neetického jednání.
Protikorupční specialista/ka prověří obsah podaných oznámení a výsledek svého šetření postoupí
přímo vedení města, případně orgánům činným v trestním řízení. O výsledcích této činnosti informuje
také oznamovatele, kterému, pokud to zákon umožňuje, zaručí na jeho žádost anonymitu. V případě
zjištění korupčního jednání prověřuje, zda se v daném případě jednalo o jednorázové pochybení
jednotlivce nebo je to důsledek existence korupčních rizik. Ve své další činnosti současně vyhledává,
odhaluje a elimininuje korupční jednání nebo korupční rizika a navrhuje přijetí odpovídajících
opatření.
 protikorupční mailová adresa: korupce@tisnov.cz
 protikorupční poštovní adresa: Městský úřad Tišnov, nám. Míru 111, 666 19 Tišnov
(obálka musí být označena slovy „PROTIKORUPČNÍ ZÁLEŽITOSTI“)

b. Zřízení protikorupční linky
Protikorupční linka Městského úřadu Tišnov - 549 439 713 - je každý pracovní den obsluhována
protikorupční specialistkou Městského úřadu Tišnov, odbornicí na protikorupční trestnou činnost.
Mimo pracovní dobu nebo nepřítomnost dané pracovnice je možné zanechat vzkaz na nově zřízeném
záznamníku. Protikorupční pracovnice se ozve zpět volající osobě, jakmile to bude možné.
7

Volající osoba by měla stručně vylíčit skutečnosti důležité pro posouzení věci, zejména by měla uvést
svůj vztah k oznamované události, kdy a kde se udála, jaké kroky již sama podnikla, včetně důvodů
svého podezření na korupční jednání.

c. Zřízení schránky důvěry
Ke zvýšení protikorupční bezpečnosti je zřízena schránka důvěry, která je umístěna na vstupních
dveřích Městského úřadu Tišnov, nám. Míru 346 tak, aby občan měl možnost i anonymně činit
podání v rámci podezření na korupční jednání.
Případná podání v rámci schránky důvěry jsou řešena bez ohledu na skutečnost, zda je nebo není
podání opatřeno identifikačními údaji podatele. Všechna podání tohoto druhu jsou zaevidována a
rovněž je následně evidováno jejich prošetření a vyřízení.

d. Nastavení interaktivního formuláře
Na webu města Tišnova je zřízena nová sekce - s názvem Protikorupční portál - zde je spuštěno
nastavení Interaktivního formuláře pro občany pod názvem „Podání oznámení o podezření
z korupčního prostředí“.

e. Nastavení Pravidel pro nakládání s podněty obsahující protikorupční jednání
V rámci organizace jsou vytvořena a následně nastavena interní pravidla, která obsahují jednotný
postup reakce na zjištěné skutečnosti, dále zde je popsáno zpracování, vyhodnocování a evidence
podnětů (podněty prostřednictvím telefonu, podněty v listinné či elektronické podobě). Součástí
pravidel je i nastavení periodicity zpráv o vyřizování protikorupčních podnětů (např. počty podnětů,
způsob přijetí podnětu, kategorizace dle trestního zákoníku, výsledky šetření - potvrzení x vyvrácení
podnětů, počty předání orgánům činným v trestním řízení). Zprávy budou pravidelně předkládány na
vědomí Radě města Tišnova. Po projednání v radě města budou zveřejněny na webových stránkách
města v sekci Protikorupčního portálu.

3. Transparentnost
Transparentnost patří mezi základní požadavky současného politického vedení města v rámci
demokratického přístupu občanů k informacím. V souvislosti s protikorupční politikou jde
o vybudování nového otevřeného informačního prostředí na webu města, které úzce souvisí
s osvětou protikorupčního jednání.
Na webu města je zřízena nová sekce - s názvem Protikorupční portál, který bude průběžně
aktualizován či doplňován tak, aby byl stále aktuální.
Obsah Sekce Protikorupční portál obsahuje informace nebo „proklik“ na:
a) Interaktivní formulář pro občany – „Podání oznámení o podezření z korupčního prostředí“;
8

b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)
q)
r)
s)
t)
u)

Popis pozice Protikorupční specialistky, vč. kontaktů (mail, telefon, sídlo);
Protikorupční strategie města Tišnova;
Pravidla pro nakládání s podněty obsahující protikorupční jednání;
Manuál pro občany „Společně proti korupci“;
Etický kodex zaměstnanců města Tišnova;
Etický kodex člena Zastupitelstva města Tišnova;
Zákon o střetu zájmů;
Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Tišnov;
Veřejné zakázky – kontakt na profil zadavatele;
Registr smluv;
Pokyn č. 1/2018 , o povinnostech vyplývajících ze zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv;
Pravidla rozpočtového procesu města Tišnova;
Pravidla pro přijímání, posuzování a vyřizování žádostí o nájem, podnájem nebo výměnu bytu
ve vlastnictví města Tišnova;
Vyhlášení dotačních programů - ve všech vyhlášených programech města;
Upřesňující podmínky pro žadatele o dotaci - ve všech vyhlášených programech města;
Vzory veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace - ve všech vyhlášených programech města;
Zásady pro poskytování řádných a mimořádných dotací města;
Přehled udělených dotací města (řádných i mimořádných) – ve všech programech města;
Výroční zpráva o činnosti MěÚ Tišnov;
Výroční zpráva o činnosti Městské policie Tišnov.

4. Identifikace a monitoring korupčních rizik
Dalším kokem ke snížení či zamezení vzniku korupčního prostředí je fungování účinného vnitřního
kontrolního systému, který naopak nemůže dobře a plnohodnotně plnit svoji funkci bez identifikace
a monitoringu případných korupčních rizik.
Identifikace korupčních rizik spočívá zejména v jejich popisu a vyhodnocení podle pravděpodobnosti
jejich výskytu a významnosti vlivu (dopadu) rizika, včetně nastavených kontrolních opatření, přijatých
příslušnými orgány v rámci organizační struktury města.
V rámci identifikace korupčních rizik je nutné dbát na i důkladnou analýzu příčin korupčního jednání,
které je zásadní pro posílení a nastavení preventivních opatření z důvodu možného opakovaného
výskytu korupce.
Monitoring korupčních rizik spočívá v průběžné a namátkové kontrole, zejména v návaznosti na
identifikovaná a vyhodnocená korupční rizika vedoucími pracovníky v rámci tzv. řídící kontroly
(starosta, tajemnice, vedoucí odborů, vedoucí organizační složky a zastupitel pověřený vedením
městské policie, vedoucí městské policie).
Výstupem tohoto bodu je zpracování dalšího dokumentu, tzv. MAPY KORUPČNÍCH RIZIK na úrovni
MĚSTA TIŠNOVA (popis, pravděpodobnost, dopad), vč. analýzy příčin možného korupčního jednání a
následného monitoringu.
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Informační zdroje (podklady) pro zpracování MAPY KORUPČNÍCH RIZIK na úrovni MĚSTA TIŠNOVA:
 analýzy stížností a podnětů za uplynulé 3 roky v rámci státní správy i samosprávy;
 anonymní dotazníkové šetření na úrovni zaměstnanců MěÚ, členů rady města, strážníků
městské policie;
 výstupy z Kontrolního výboru Zastupitelstva města Tišnova za uplynulé 3 roky;
 výstupy z interních auditů MěÚ Tišnov za uplynulé 3 roky;
 popis a stručná analýza vybraných dalších případů měst srovnatelné velikosti za uplynulé
3 roky.

5. Postupy při podezření na korupci
Dobře zavedené systémové postupy při podezření na korupci mohou značně minimalizovat možné
dopady způsobené korupčním jednáním a zabraní tak případnému opakování obdobných korupčních
jednání.
Informace pro občany, jak postupovat při podezření na korupci (jak oznámit podezření z korupce),
jsou uvedeny na webových stránkách města Tišnova, v sekci Protikorupčního portálu a rovněž
v aktualitách na webu města.
Oznamovateli bude na jeho žádost zaručena anonymita, zejména pro jeho ochranu a pro zaručení
nestrannosti při prověřování nebo prošetřování.

Oznámení na podezření z korupce je možné učinit prostřednictvím:
•

protikorupční telefonní linky Městského úřadu Tišnov: 549 439 713;

•

Interaktivního formuláře pro občany pod názvem „Podání oznámení o podezření
z korupčního prostředí“.

•

protikorupční e-mailové adresy: korupce@tisnov.cz;

•

protikorupční poštovní adresy: Městský úřad Tišnov, nám. Míru 111, 666 19 Tišnov
(obálka musí být označena slovy „PROTIKORUPČNÍ ZÁLEŽITOSTI“);

•

podání v rámci schránky důvěry.

Pravidla jak postupovat v rámci města a jeho orgánů, jsou ošetřena novým vnitřním dokumentem Pravidly pro nakládání s podněty obsahující protikorupční jednání (dostupný i na webu města v sekci
Protikorupční portál).
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6. Vyhodnocování a aktualizace interního protikorupčního programu
Součástí Pravidel pro nakládání s podněty obsahující protikorupční jednání bude i nastavení
vyhodnocování protikorupčního programu města Tišnova, jeho realizace a následná aktualizace.
Aktualizovat protikorupční program v rámci města Tišnova znamená aktualizovat současně i mapu
rizik a popř. nastavit i další procesní úkon, což by byl audit (interní/externí) korupčního potenciálu
jednotlivých úředních procesů a agend. Takto nastavená strategie bude zaručovat nezvratnost
procesu své realizace.

7. Působnost Protikorupční strategie
Protikorupční strategie, soubor protikorupčních opatření, se dotýká města Tišnova a všech jeho
orgánů, vč. organizačních složek zřizovaných městem Tišnovem. Touto strategií se řídí členové Rady
města Tišnova, zaměstnanci města Tišnova, pracovníci zvláštních orgánů města (Městské policie
Tišnov), pracovníci organizačních složek (Úklid a údržba města Tišnova). Členové Zastupitelstva města
Tišnova se řídí Protikorupční strategií města Tišnova toliko přiměřeně, mají však za povinnost řídit se
zejména Etickým kodexem člena Zastupitelstva města Tišnova.

8. Závěrečná ustanovení
Rada města Tišnova bude důsledně dbát, aby případná korupce byla odhalována, aby byla
odhalována včas a účinným způsobem, aby byl zabezpečen a jasně stanoven systém rozpoznání
hranice mezi dovoleným a nepřípustným a aby boj s korupcí nebyl zneužíván a využíván k jiným
účelům. To vše je možné jen při nastavení fungující protikorupční strategie a protikorupčních
opatření.
Protikorupční strategie města Tišnova nastavuje právě takový soubor organizačních a systémových
opatření, která vytvoří a posílí protikorupční klima, odradí od případného korupčního jednání a
následně zamezí vzniku možného korupčního prostředí. Současně nastaví účinné kontrolní
mechanismy a zajistí tak efektivní odhalování korupčního jednání a rovněž zvýší pravděpodobnost
jejího odhalení.
Originál této Protikorupční strategie města Tišnova je uložen u tajemnice Městského úřadu Tišnov.
Pro zaměstnance je daný dokument přístupný v elektronické podobě na Intranetu. Pro veřejnost na
webových stránkách města Tišnova – v sekci Protikorupční portál.
Protikorupční strategie města je dokument koncepčního charakteru v oblasti prevence korupce a
boje proti korupčnímu jednání. Protikorupční strategii města Tišnova schválila Rada města Tišnova na
své schůzi č. 05/2018 konané dne 28. 02. 2018.
Protikorupční strategie nabývá účinnosti dnem 1. března 2018.
Bc. Jiří Dospíšil
starosta města Tišnova
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Harmonogram úkolů:
Číslo
Popis úkolu:
úkolu:

Zodpovídá:

Termín splnění:

1.1.

Veřejný závazek Rady města Tišnova bojovat s
korupcí

starosta města

trvale

1.2.

Zveřejnění a propagace Protikorupční strategie
města Tišnova

vedoucí OKSVV

bezodkladně po
schválení v RM

1.3.

Schválení Etického kodexu člena Zastupitelstva
města Tišnova

tajemnice MěÚ

nejbližší zasedání
ZM

1.4.

Propagace Etického kodexu člena Zastupitelstva
města Tišnova

vedoucí OKSVV

bezodkladně a spolu
s Protikorupční
strategií města
Tišnova

1.5.

Propagace Manuálu pro občany (vydaného MV ČR
po názvem „Společně proti korupci“)

vedoucí OKSVV

bezodkladně a spolu
s Protikorupční
strategií města
Tišnova

1.6.

Propagace Etického kodexu zaměstnanců města
Tišnova

vedoucí OKSVV

bezodkladně a spolu
s Protikorupční
strategií města
Tišnova

1.7.

Nastavení každoročního důsledného vzdělávání
s protikorupční tématikou

kancelář
tajemnice

trvale

2.1.

Zřízení pozice protikorupčního specialisty/ky

tajemnice MěÚ

bezodkladně po
schválení
Protikorupční
strategie města
Tišnova v RM

2.2.

Nastavení protikorupční mailové adresy

pracovníci IT

bezodkladně po
schválení
Protikorupční
strategie města
Tišnova v RM

2.3.

Zakotvení protikorupční poštovní adresy

vedoucí OSVV

bezodkladně po
schválení
Protikorupční
strategie města
Tišnova v RM

12

2.4.

Zřízení protikorupční linky se záznamníkem

pracovníci IT

bezodkladně po
schválení
Protikorupční
strategie města
Tišnova v RM

2.5.

Zřízení schránky důvěry

vedoucí OSMKS

bezodkladně po
schválení
Protikorupční
strategie města
Tišnova v RM

2.6.

Nastavení interaktivního formuláře

pracovníci IT

bezodkladně po
schválení
Protikorupční
strategie města
Tišnova v RM

2.7.

Tvorba Pravidel pro nakládání s podněty obsahující
protikorupční jednání

kancelář
tajemnice spolu
s OKSVV
(vnitřní
kontrola)

bezodkladně po
schválení
Protikorupční
strategie města
Tišnova v RM

2.8.

Zakotvení Pravidel pro nakládání s podněty
obsahující protikorupční jednání

tajemnice MěÚ

bezodkladně po
vytvoření těchto
pravidel

3.1.

Zřízení nové sekce na webu města - s názvem
Protikorupční portál

vedoucí OKSVV

bezodkladně po
schválení
Protikorupční
strategie města
Tišnova v RM

3.2.

Naplnění nové sekce na webu města - s názvem
Protikorupční portál

vedoucí OKSVV

bezodkladně po
schválení
Protikorupční
strategie města
Tišnova v RM

3.3.

Aktualizace nové sekce na webu města - s názvem
Protikorupční portál

vedoucí OKSVV

trvale

4.1.

Mapa korupčních rizik (popis, pravděpodobnost,
dopad, vč. analýzy příčin)

Pracovnice
vnitřní kontroly
OKSVV

do 31.8.2018 – poté
předložit na jednání
RM
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4.2.

Monitoring korupčních rizik - nastavení procesů

Pracovnice
vnitřní kontroly
OKSVV

trvale - po
předložení Mapy
korupčních rizik na
jednání RM

4.3.

Monitoring korupčních rizik - řídící a namátková
kontrola

všichni vedoucí
pracovníci

trvale - po
předložení Mapy
korupčních rizik na
jednání RM

6.1.

Nastavení vyhodnocování Protikorupčního
programu

Pracovnice
vnitřní kontroly
OKSVV

Bude součástí
tvorby Pravidel pro
nakládání s podněty
obsahující
protikorupční
jednání
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Použité zdroje:
Potírání korupce ve veřejné správě (studijní materiály k e-learningovému kurzu), Rentel, 2014
Vládní koncepce boje s korupcí na léta 2015 až 2017
Akční plán boje s korupcí na rok 2018
Protikorupční strategie statutárního města Olomouc
Protikorupční strategie Jihomoravského kraje
Protikorupční strategie kraje Vysočina
Manuál pro občany Společně proti korupci
Rezortní interní protikorupční program Ministerstva financí. Praha, 2016
http://www.korupce.cz/
https://www.transparency.cz/
http://www.kr-vysocina.cz/
https://cs.wikipedia.org/wiki/Transparentnost_(politika)

Použité zkratky:
MěÚ = Městský úřad
RM = rada města
ZM = zastupitelstvo města
OSVV = odbor správních a vnitřních věcí
OSMKS = odbor správy majetku a komunálních služeb
OKSVV = odbor kancelář starosty a vnějších vztahů
IT – informační technologie

15

VZOR interaktivního podání v sekci Protikorupční portál
Podání
Prostřednictvím níže uvedeného interaktivního formuláře můžete učinit podání a sdělit nám Vaše
podezření z korupčního jednání zaměstnanců a volených zástupců Města Tišnova nebo strážníků
Městské policie Tišnov.
Formulář můžete použít také v případě, že chcete prostřednictvím Vašeho podání zaslat podnět,
který se vztahuje ke snížení rizika možného korupčního jednání.

16

Podání oznámení o podezření z korupčního jednání
Vaše údaje
* povinné údaje (Pokud nebude uvedeno jméno, příjmení a adresa, bude podání vyřizováno jako
anonymní.)

Jméno a příjmení
Adresa
Telefon
E-mail
Kdy k události došlo *
Místo události *
Zúčastněné osoby *
Podstata Vámi vyřizované události *

Popis jednání, které mělo či mohlo mít znaky korupčního jednání *

Požadujete zaslání informace o výsledcích šetření? (vyplňte v případě uvedení jména a adresy)
ano
ne
Jste ochoten/ochotna dále spolupracovat při řešení tohoto případu? (vyplňte v případě uvedení jména
a adresy)
ano
ne
Odeslat
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