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AKTUALIZACE INTERNÍHO PROTIKORUPČNÍHO PROGRAMU MZV ČR 
(ZA LÉTA 2008 A 2009) 

 
Ministerstvo zahraničních věcí (MZV) vytvořilo a přijalo Interní protikorupční 
program podpisem ministra zahraničních věcí ČR JUDr. Cyrila Svobody dne 
20.1.2003 (č.j. 101721/2003-GI). Generální inspekce (GI), která byla pověřena 
koordinací protikorupčních opatření v rámci resortu MZV, průběžně sleduje a 
vyhodnocuje konkrétní protikorupční organizační a technická opatření v rámci 
Interního protikorupčního programu MZV, s úmyslem blízké aktualizace.  
 
Konkrétní protikorupční organizační a technická opatření za roky 2008 a 2009 
zahrnují zejména:  
 
A/ Protikorupční opatření v oblasti zadávání veřejných zakázek 

K zajištění transparentnosti výběrového procesu v oblasti zadávání veřejných zakázek 
ustanovilo MZV organizační útvar  - Útvar koordinátora veřejných zakázek (ÚKZ), 
který je pověřen jejich koordinací a zadáváním.  Na konci roku 2008 byl novelizován 
interní předpis  - Směrnice MZV ČR o veřejných zakázkách k provedení zákona č. 
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, s přihlédnutím k zákonu č. 219/2000 Sb., o 
majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích a k zákonu č. 
320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů. Tato 
směrnice stanovuje závazná pravidla a postupy i v případech, kdy není dána povinnost 
zadávat veřejné zakázky podle zákona č. 137/2006 Sb.  

Navrhovatel/zadavatel předloží ÚKZ žádost spolu s dokumentací, společně pak 
připraví závěrečnou verzi zadávací dokumentace. ÚKZ organizačně zajišťuje proces 
zadávacího řízení navenek. Rozhodnutí o výběru dodavatele přijímá za zadavatele 
pověřený vedoucí pracovník - navrhovatel. U veřejných zakázek, jejichž 
předpokládaná hodnota nepřevýší 500 tis. Kč bez DPH, mají právo rozhodnutí o 
výběru dodavatele navrhovatelé přímo, u veřejných zakázek, jejichž předpokládaná 
hodnota přesáhne 500 tis. Kč a současně nepřevýší zákonné limity pro veřejné zakázky 
malého rozsahu, provádí výběr dodavatele ÚKZ. Zveřejňování informací probíhá 
podle předepsaných procedur, tj. cestou centrální adresy všude tam, kde je to třeba, u 
zjednodušených podlimitních řízení pak zveřejněním na internetové stránce MZV. 
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Informace o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu jsou dostupné rovněž 
v systému evidence záznamů o způsobu zadání zakázky, kterou vede ÚKZ.  

Za účelem zprůhlednění systému čerpání prostředků z veřejných rozpočtů na MZV 
proběhla v roce 2008 implementace Ekonomického informačního systému (EIS), 
který umožňuje kontinuálně sledovat historii a průběh rozpočtového procesu v kapitole 
MZV.  
 

B/ Protikorupční opatření v oblasti řízení lidských zdrojů  

Problém korupce úzce souvisí s problematikou etiky – etické chování je ve své 
podstatě vždy protikorupční. Veřejná správa má z hlediska etiky některá specifika – 
nepřináší přímý zisk, může však přinést úplatky, a přestože zajišťuje relativně 
stabilizované postavení a plat, výsledky práce jsou obtížně měřitelné.Tyto   důvody 
jsou, mimo jiné, obsaženy v novelizaci Kariérního řádu diplomatických 
pracovníků, odvolávajícího se též na Kodex etiky zaměstnanců veřejné správy a 
potřebu jeho dodržování za účelem transparentního, morálního a neúplatného chování 
zaměstnanců MZV v interakci s veřejným a soukromým sektorem. Novelizace 
Kariérního řádu je ve finální fázi před podpisem ministra.  Zdůraznění Kodexu etiky 
by mělo významně rozšířit možnosti MZV sankcionovat zaměstnance v případě jeho 
porušení, zejména zamezením kariérního postupu.  

Podpoře etického jednání přispívají určitým způsobem i povinné bezpečnostní 
prověrky NBÚ u všech zaměstnanců MZV. 

Za účelem vytvoření zákonných podmínek pro posílení odpovědnosti veřejných 
funkcionářů při správě majetku, nakládání s finančními prostředky MZV, rozhodování 
při zadávání veřejné zakázky byla v roce 2008 vytvořena Směrnice o realizaci 
zákona o střetu zájmů, která upravuje postup při realizaci zákona č. 159/2006 Sb., 
o střetu zájmů na Ministerstvu zahraničních věcí.  

Generální inspekce věnuje trvalou pozornost zaškolování pracovníků připravujících 
se k práci v zahraničí, u kterých je možné předpokládat vznik korupčních podmínek. 
V souvislosti s pravidelnou rotací pracovníků MZV tak před jejich výjezdem na 
zastupitelský úřad (ZÚ) zaškoluje Generální inspekce vedoucí ZÚ, zástupce vedoucích 
ZÚ (na ZÚ nejvyšší politické důležitosti) a vedoucí finančně-hospodářských úseků ve 
věci možného korupčního jednání a z protikorupčních opatření. Nově bylo 
rozhodnutím ministra zahraničních věcí zahájeno hromadné zaškolování konzulárních 
pracovníků v rámci předvýjezdové přípravy, jehož první modul školení byl obohacen o 
protikorupční školení ředitelem Generální inspekce. I do budoucna bude zaškolování 
konzulárních pracovníků obsahovat tuto problematiku. 

 
C/ Protikorupční opatření v oblasti organizace vízového procesu 

Nejvíce korupčních příležitostí vzniká při organizaci vízového procesu, resp. při 
jednání se žadateli účastnící se vízového procesu na ZÚ ČR.  

MZV dlouhodobě působí na činnost zastupitelských úřadů s cílem zajistit maximálně 
možný transparentní systém výkonu konzulární a vízové činnosti. Konzulární 
pracovníci MZV jsou dlouhodobě vedeni k důslednému dodržování zásad slušnosti, se 
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zvláštním zřetelem na korektní a rovný přístup ke všem žadatelům. Za tímto účelem 
byl implementován do organizace vízového procesu významný protikorupční 
nástroj, kterým je možnost registrace žadatelů o dlouhodobá víza v systému 
Visapoint, jenž bez ovlivnění možného korupčního lidského faktoru umožní všem 
žadatelům, zdarma a za dodržení rovného a spravedlivého přístupu, registraci 
prostřednictvím internetu.  

V zájmu adresného a přesného informování žadatelů probíhá soustavná aktualizace 
informací (včetně internetových stránek jednotlivých ZÚ) o postupu konzulárních 
úseků ZÚ v zahraničí a MZV sděluje informace žadatelům o jejich právech při jednání 
se ZÚ, což je ve svém důsledku přímým protikorupčním opatřením, protože jen úplné 
a transparentní informace o organizaci vízového procesu jsou zárukou, že žadatelé 
nebudou podléhat vlivům organizovaných skupin parazitujících na neznalosti žadatelů 
o víza. 

V roce 2008 a 2009 bylo prostřednictvím kontaktních telefonních linek a e-mailu 
zaznamenáno na MZV ČR mnoho podnětů (stížností) na údajné korupční jednání 
pracovníků MZV. Tyto podněty byly Generální inspekcí a Sekcí konzulární důsledně 
prošetřeny a následně vyhodnoceny jako účelové, neboť směřovaly k podpoře vyřízení 
žádosti o vízum či povolení k pobytu. Stěžovatel, kterému nebylo na zastupitelském 
úřadě vyhověno, sděloval svůj názor, že pracovníci příslušného zastupitelského úřadu 
ČR v zahraničí jsou zkorumpováni, avšak bez sdělení konkrétních důkazů či indicií 
k dalšímu šetření. I když MZV při potvrzení přijetí podnětu požádalo stěžovatele o 
doložení faktů či dalších skutečností, případně i přislíbilo diskrétnost, nebyly z jejich 
strany doloženy další informace konkretizující jejich podání či relevantní důkazní 
materiály. Na zastupitelských úřadech ČR se přitom správního rozhodování týká 
pouze proces žádostí o udělení krátkodobých víz. O udělení dlouhodobých víz nebo 
pobytových žádostí rozhoduje cizinecká policie, zastupitelské úřady z poznatků, 
získaných při pohovorech s žadateli, uplatňují bezpečnostní stanoviska dle zákona a 
pak již pouze na základě kladného rozhodnutí vyznačují udělené vízum v cestovním 
dokladu žadatele. 

Generální inspekce přesto v několika případech spolupracuje s Policií České republiky 
(Útvar odhalování korupce a finanční kriminality) při podrobných šetřeních podaných 
podnětů (trestní oznámení) na zastupitelské úřady ČR v zahraničí, korupce zatím 
v žádných z případů nebyla potvrzena. Naopak samotná dosavadní šetření ukázala, že 
přímou nebo vedlejší snahou odesílatelů bylo poškodit některé pracovníky 
konzulárních úseků zastupitelských úřadů ČR za to, že postupovali v souladu 
s platnými obecně závaznými a interními předpisy a mnohdy odhalili podvodné 
jednání žadatelů včetně falešných dokladů. Lze konstatovat, že hlavním účelem těchto 
podnětů bylo vyvinout tlak na konzulární pracovníky vybraných ZÚ s cílem dosáhnout 
jejich vstřícnosti či naopak zpochybnit jejich věrohodnost, případně dosáhnout jejich 
personální výměny. 
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D/ Protikorupční opatření v kontextu platné legislativy 

GI v květnu roku 2006 připomněla obecnou závaznost ustanovení Trestního 
zákona, týkajících se korupčního jednání a Úmluvy o boji proti podplácení 
zahraničních veřejných činitelů v mezinárodních podnikatelských transakcích, jakož i 
adresnost  Kodexu etiky pro všechny zaměstnance MZV, a to za účelem připomenutí 
existence příslušných právních norem, které se týkají boje proti korupci při výkonu 
zahraniční služby státu. S tímto sdělením byli prokazatelně seznámeni všichni 
zaměstnanci MZV v ústředí a na ZÚ v zahraničí. Ve smyslu Úmluvy bylo sdělení 
zaměřeno především (avšak nejen) na oblast vztahů mezi českými i zahraničními 
veřejnými činiteli a českými i zahraničními podnikatelskými subjekty v 
mezinárodních podnikatelských transakcích – a to především v kontextu s jednáním a 
činností zejména na obchodně-ekonomických úsecích ZÚ, ale též při poskytování 
dotací humanitární a krajanské pomoci, investičních akcích, realizaci projektů 
ekonomické diplomacie apod. 

V souvislosti s pravidelnou rotací pracovníků v ústředí i na ZÚ v zahraničí GI do 
konce roku 2009 připraví aktualizaci a rozeslání tohoto sdělení, ve kterém bude 
též zohledněna novela Trestního zákona účinná od 1.1.2010. 
 

  

Vypracoval: Ing. Arnošt Kareš 
 
Schválil: Mgr. Pavel Kubín, ředitel GI 
V Praze, dne 9.10.2009 
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