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na rok 2012 

 
 
 
Usnesením Vlády ČR č. 329/2009 bylo mj. uloženo všem členům vlády vypracovat interní 
protikorupční program (dále jen „IPP“)  a pravidelně jej aktualizovat. Tento úkol zůstal 
v platnosti i poté, co Vláda ČR svým usnesením č. 1/2011 schválila novou Strategii vlády v boji 
proti korupci na období let 2011-2012 (dále jen „Strategie“). 
 
V podmínkách MZV byl IPP vypracován již v roce 2003, k jeho poslední aktualizaci pak MZV 
přistoupilo v říjnu 2009. IPP se kromě konkrétních úkolů vyplývajících z vládní Strategie 
zaměřuje na oblasti, ve kterých je riziko korupce hodnoceno v podmínkách MZV jako 
nejvyšší, a to oblast zadávání veřejných zakázek, oblast financování projektů MZV a 
oblast řízení vízového procesu. Protože problém korupce úzce souvisí s otázkou etiky 
chování a jednání zaměstnanců MZV, zahrnuje IPP také oblast řízení lidských zdrojů.     
 
Protikorupční jakož i veškeré kontrolní aktivity v rámci MZV jakožto orgánu veřejné správy 
vycházejí z obecně platné legislativy. Lze očekávat, že v průběhu roku 2012 dojde k dalším 
změnám legislativy v oblasti boje proti korupci. Účinnosti například nabude zákon o trestní 
odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, který se vztahuje i na trestné činy přijetí 
úplatku, podplácení, nepřímé úplatkářství a poškození finančních zájmů EU. V závislosti na 
plnění úkolů Strategie MZV rovněž předpokládá, že během roku 2012 vstoupí v platnost 
zákon o kontrole ve veřejné správě, novely zákonů o finanční kontrole a o veřejných 
zakázkách jakož i nový Etický kodex zaměstnanců ve veřejné správě. Na tyto změny bude 
MZV reagovat přípravou či úpravou svých vlastních vnitroresortních předpisů.   
 
 
Protikorupční opatření v oblasti zadávání veřejných zakázek 
 
Směrnice MZV ČR o veřejných zakázkách (dále jen „Směrnice“) odpovídá všem nárokům 
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen „zákon“), a s ohledem na aktuální 
požadavky stanovuje závazná pravidla a postupy i v případech, kdy není dána povinnost 
zadávat veřejné zakázky podle zákona.  
 
MZV se aktivně účastnilo práce Platformy pro transparentní zadávání veřejných zakázek, 
která vznikla jako společná platforma politických stran, společenských organizací i orgánů 
státní správy s cílem připravit rozsáhlou novelizaci zákona o veřejných zakázkách. Cílem 
novely je zvýšení transparentnosti zadávání veřejných zakázek, omezení korupčních rizik, 
posílení možnosti kontroly vynakládání veřejných prostředků a zjednodušení podmínek pro 
uchazeče. Má se za to, že složitý legislativní proces přijímání této tzv. protikorupční novely 
zákona bude ukončen počátkem roku 2012 tak, aby novela mohla vstoupit v platnost k 1. 
dubnu 2012.    
 
Implementace novely zákona v podmínkách MZV bude pro rok 2012 hlavním úkolem 
zavádění protikorupčních opatření v dané oblasti. Předpokládá se, že dojde zejména ke 
snížení zákonných limitů pro veřejné zakázky malého rozsahu, snížení limitů pro 
zjednodušené podlimitní řízení na stavební práce, k odbourání možnosti omezování počtu 
uchazečů či ke zrušení možnosti zkrácení lhůt při předběžném oznámení. Vznikne nová 
kategorie „významných veřejných zakázek“ s náročnějším posuzováním před zahájením 
řízení, součástí předběžného oznámení bude ekonomické zdůvodnění účelnosti veřejné 
zakázky, povinně bude zrušeno zadávací řízení, pokud by k hodnocení zůstaly jen dvě 
nabídky. K významným změnám dojde v oblasti uveřejňování, novela totiž předpokládá 



povinnost zadavatelů uveřejnit smlouvy  vč. příloh, změn a dodatků na profilu zadavatele (vše 
nad 500 tis. Kč), povinné uveřejnění skutečně uhrazené ceny po splnění smlouvy příp. plnění 
uhrazené za 1 rok. Dále dojde k podstatnému rozšíření informační povinnosti zadavatele mj. i 
o složení hodnotících komisí a veškeré dokumentaci k veřejným zakázkám, u níž bude nově 
stanovena povinnost uchovávání po dobu 10 let. MZV se proto již nyní připravuje na 
vypracování nové Směrnice, která bude nezbytná pro zavedení dalších protikorupčních 
opatření vyplývajících z novelizovaného zákona do praxe.  
 
V první polovině roku 2012 dojde dále k souběhu dalších opatření v oblasti zadávání 
veřejných zakázek. Očekává se, že bude zahájeno povinné využívání tzv. e-tržišť ústředními 
orgány státní správy na nákup komodit dle Seznamu, který v příloze k usnesení č. 451 
schválila vláda dne 15. června 2011. Tato povinnost se bude vztahovat na veřejné zakázky 
malého rozsahu a příslušné postupy bude nutno zapracovat do Směrnice MZV. Vláda svým 
usnesením č. 563 z 20. července 2011 rovněž definovala základní rámec vytváření resortních 
systémů centralizovaného zadávání. Jedná se o systém, kdy MZV bude pro potřeby své a 
svých příspěvkových organizací nakupovat konkrétní komodity. Tento resortní systém 
centralizovaného zadávání by mělo MZV připravit do konce dubna 2012 s tím, že začátek jeho 
fungování má být nejpozději k 1. červenci 2012. I tento požadavek bude znamenat změnu 
Směrnice a dalších metodických postupů.  
 
MZV připravuje k zavedení v první polovině roku 2012 do rutinního provozu certifikovaný 
elektronický nástroj, který umožní navrhovatelům postupovat při zadání veřejných zakázek 
na základě předem stanovených algoritmů v elektronickém prostředí. Veřejná zakázka tak 
bude příslušnými oprávněnými osobami lépe kontrolovatelná od svého zrodu až do ukončení, 
čímž se zvýší transparentnost a sníží korupční potenciál při jejich zadávání. Výstupy 
z elektronického nástroje budou odpovídat všem požadavkům zákona i vnitřních předpisů 
MZV mj. i na povinné zveřejňování a poskytování informací.   
 
 
Protikorupční opatření v oblasti financování projektů MZV 
 
MZV průběžně vyhodnocuje efektivitu výkonu finanční kontroly při implementaci projektů 
financovaných z rozpočtu MZV a v této činnosti bude pokračovat i v roce 2012 (projekty 
ekonomické diplomacie, rozvojové spolupráce, transformační pomoci aj.). Součástí této 
evaluace bude i revize příslušných interních předpisů a metodik.   
 
Gestor projektu je povinen ještě před zahájením realizace projektu analyzovat protikorupční 
rizika a specifická kritéria pro posuzování správnosti finanční a majetkové operace, účelnosti,  
efektivnosti a přiměřenosti (hospodárnosti) vynakládaných prostředků. Při zjištění odchylek 
od jejich plnění příkazce operace přezkoumává důvody tohoto stavu a šetření ve věci provádí 
zvláštní kontrolní skupina. V případě zjištění zásadních pochybení je záležitost předána podle 
povahy zpravidla k internímu auditu MZV, výjimečně k vnějšímu auditu k navržení 
nápravných opatření.  
 
 
Protikorupční opatření v konzulární oblasti 
 
V rámci konzulární služby vzniká nejvíce příležitostí ke korupčnímu jednání ve vízovém 
procesu, konkrétně při jednání pracovníků zastupitelských úřadů ČR v zahraničí (dále jen 
„ZÚ“) se žadateli o udělení krátko- či dlouhodobého pobytového oprávnění na území ČR.  
 
MZV metodicky řídí činnost ZÚ mj. s cílem zajistit maximálně možný transparentní systém 
výkonu konzulární a vízové agendy. Konzulární pracovníci jsou dlouhodobě vedeni 
k důslednému dodržování zásad slušnosti, se zvláštním zřetelem na spravedlivý, korektní a 
rovný přístup ke všem žadatelům. MZV během posledních let přijalo několik opatření 
k předcházení korupčního jednání. Mezi tato opatření lze uvést zejména: 
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 Začlenění speciálního protikorupčního školení do předvýjezdové přípravy, které je pro 
konzulární pracovníky vysílané na ZÚ do zahraničí povinné. Obsahem předvýjezdové 
přípravy je rovněž řešení případových studií zaměřených na vyřizování stížností. V praxi 
se osvědčila psychologická školení věnující se mj. jednání se žadatelem a reagování na 
podněty korupčního charakteru. MZV počítá s organizací protikorupčních a 
psychologických školení i v roce 2012.  

 Rozšíření aplikace elektronického systému Visapoint, který umožňuje registraci žadatelů 
k podání žádosti o dlouhodobá víza. Systém je průběžně zaváděn na vybrané ZÚ od roku 
2009, počátkem roku 2012 bude systém Visapoint rozšířen na další ZÚ v zahraničí 
(Abuja, Manila, Alžír, Ammán, Abú Dhabí, Baku).  

 Kontroly vybraných ZÚ se zaměřením na organizaci a výkon vízové agendy na ZÚ. 
Hlavním smyslem je ověřování efektivity školení, zejména správná a řádná aplikace 
schengenských pravidel v praxi ZÚ. Tyto kontroly představují metodickou podporu, která 
napomáhá předcházet korupčnímu jednání nebo jej včas identifikovat. MZV předpokládá 
v roce 2012 zvýšení frekvence kontrol na ZÚ při výkonu konzulární činnosti.    

 Během roku 2011 vypracovalo MZV vnitřní analýzu migračních a korupčních rizik při 
výkonu konzulární činnosti na jednotlivých ZÚ. V průběhu roku 2012 MZV přistoupí k 
implementaci personálních, mzdových, metodických, technických a dalších opatření ve 
vztahu k ZÚ, která vyplynula z této analýzy.      

 
 
Protikorupční opatření v oblasti řízení lidských zdrojů 
 
Na základě návrhu Etického kodexu státního úředníka počítá MZV s vypracováním vlastního 
etického kodexu zaměstnance MZV do konce roku 2012.  Gestorem přípravy etického kodexu 
zaměstnance MZV bude personální odbor.  
 
MZV plánuje během roku 2012 následující kroky: reorganizaci zaškolovacího procesu a jeho 
návaznost jak na novelizovaný Kariérní řád a Organizační řád MZV, zavedení moderních 
metod řízení a odstranění letitých stereotypů či změny systému hodnocení (jeho rozšíření na 
všechny úrovně včetně hodnocení vedoucích pracovníků podřízenými). 
 
Zkušenosti MZV z uplynulých dvou let při komunikaci ústředí se ZÚ a s orgány činnými 
v trestném řízení v oblasti oznamování korupčního chování na ZÚ v zahraniční vyžadují 
rovněž aktualizaci Zásad dobré praxe týkající se postupu pracovníků ZÚ při zjištění pokusu o 
korupční jednání při výkonu svěřených úkolů státní správy. Aktualizace materiálu proběhne 
do konce roku 2012.    
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