
1. Úvod

VNITŘNí ORGANIZAČNí PŘEDPIS ČíSLO 3/2019

Ředitelky
Krajské hygienické stanice Karlovarského kraje se sídlem v Karlových Varech

Závodní 360/94, 36021 Karlovy Vary

Interní protikorupční program Krajské hygienické stanice Karlovarského kraje
se sídlem v Karlových Varech

Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje se sídlem v Karlových varech (dále jen "KHS
KK") vydává tento interní protikorupční program Krajské hygienické stanice Karlovarského
kraje se sídlem v Karlových Varech (dále jen "IPP KHS KK"). IPP KHS KK vychází z Usnesení
vlády České republiky č. 855 ze dne 17.12.2018 a č. 769/2018 ze dne 20.11.2018 a Příkazu
ministra zdravotnictví č. 22/2019 a služebního předpisu tajemníka v ministerstvu zdravotnictví
č. 16/2019. Je závazný pro všechny zaměstnance KHS KK v pracovním poměru a
zaměstnance ve služebním poměru (dále jen "zaměstnanci"). Odpovědnost za jeho
dodržování je stanovena v bodu 4.
Korupce (latinsky corrumpere = kazit, oslabit, znetvořit, podplatit) je zneužití pravomocí za
účelem získání nezaslouženého osobního prospěchu. Znamená takové jednání představitelů
veřejného sektoru, jímž se nedovoleně a nezákonně obohacují prostřednictvím zneužívání
pravomocí, které jim byly svěřeny. Korupceje obecné zneužití pravomoci úředních osob, které
směřuje k získání nepatřičných výhod jakéhokoliv druhu pro ně samé nebo pro jiné za účelem
soukromého obohacení. Korupce je slib, nabídka nebo poskytnutí úplatku nebo jiné
neoprávněné výhody s cílem ovlivnit něčí jednání nebo rozhodnutí. Korupcí je také žádost o
úplatek a přijetí úplatku. Úplatek může mít majetkovou i nemajetkovou povahu, tj. úplatkem
není jen poskytnutí peněz, ale i např. věcí, služeb resp. protislužeb, výhodných informací, atd.
Cílem IPP KHS KK je odstranit nebo v maximální možné míře omezit předpoklady pro vznik
korupčního jednání v rámci úřadu, vytipovat riziková místa, funkce a činnosti a vymezit oblasti
činnosti, při kterých by mohlo docházet ke vzniku korupce. V souvislosti se zjištěnými
korupčními riziky pak definovat zásadní systémové postupy a opatření k jejich minimalizaci.

2. Vytváření a posilování protikorupčního klimatu
Jedním z hlavních pilířů programu IPP KHS KK je vytváření prostředí, v němž je odmítáno
korupční jednání a je zdůrazňována ochrana majetku státu. Hlavními nástroji pro budování
takového prostředí je především aktivní propagování etických zásad zaměstnanců a nastavení
důvěryhodného mechanismu pro oznámení podezření na korupční jednání.

2.1 Preventivní a osvětová činnost
Preventivní opatření protikorupční politiky na KHS KK zahrnují účinnou a cílenou personální
politiku, zavedení pravidel chování a jednání vyplývajících z platného Etického kodexu
zaměstnanců KHS KK do povědomí zaměstnanců, a dále osvětovou činnost.
Základní opatření:

• aktivní kladení důrazu na morální vlastnosti při výběru uchazečů o zaměstnání

• pořádání školení pro zaměstnance 1x za dva roky
• vedení seznamu mimořádných událostí, jejichž předmětem bylo korupční jednání

(zodpovídá odbor správních činností)

1



VNITŘNí ORGANIZAČNí PŘEDPIS ČíSLO 2/2019
Verze 1.01

2.2 Etický kodex

Cílem Etického kodexu zaměstnanců KHS KK je poskytnout zaměstnancům zásady
k správnému řešení konkrétních eticky exponovaných nebo komplikovaných situací, získat,
udržet a prohloubit důvěru veřejnosti ve veřejnou správu a KHS KK. Dále pak stanovit principy
a pravidla etického jednání zaměstnanců, ať již vně KHS KK nebo vůči sobě navzájem,zakotvit
zásady profesionálního postupu, posílit profesní identitu a odpovědnost zaměstnanců a
nastavit normy sloužící k hodnocení osob. Zásady Etického kodexu platí pro všechny
zaměstnance bez rozdílu jejich postavení. S tímto kodexem jsou seznámeni všichni noví
zaměstnanci.

Etický kodex je zveřejněn všem zaměstnancům v rámci zveřejňování vnitřních předpisů.

2.3 Propagace protikorupčního postoje představenými! vedoucími zaměstnanci

Představení! vedoucí zaměstnanci jsou povinni prosazovat protikorupční postoj, zejména
vlastní bezúhonností, dodržováním právních i vnitřních předpisů, zdůrazňováním významu
ochrany majetku státu, dodržováním etických zásad při výkonu práce, propagací jednání
odmítajícího korupci a důrazem na prošetření podezření a vyvození důsledků v případě
prokázaného korupčního jednání.

2.4 Vzdělávání zaměstnanců

Novým zaměstnancům jsou v rámci vstupního školení poskytnuty základní informace o
programu boje proti korupci, zejména ve vztahu k zásadám kodexu etiky a k trestněprávní
odpovědnosti.

Vzdělávání nových zaměstnanců probíhá formou školení v protikorupční problematice. Za
splnění zodpovídá vedoucí oddělení právního.

Za realizaci školení pro zaměstnance 1x za 2 roky zodpovídá odbor správní.

2.5 Transparentnost

Transparentnost je u KHS KK zajišťována zejména zveřejňováním informací o veřejných
prostředcích, informací o systému rozhodování a ostatních relevantních informací na
webových stránkách KHS KK dostupných na http://www.khskv.czl. Děje se tak zejména
zveřejňováním:

údajů o hospodaření a činnosti
některých údajů o veřejných zakázkách na elektronických tržištích a u zakázek
s hodnotou nad 500.000 Kč na webu KHS KK
údajů o nabídkách a prodeji majetku v systému UZSVM a na profilu zadavatele
údajů o uzavřených smlouvách ohledně hospodaření s majetkem v registru smluv
informací o struktuře organizace a kontaktů na zaměstnance na webových stránkách
KHS KK
protikorupčních informací (systém pro oznámení u prošetřovatele v KHS KK)

Za zveřejňování odpovídá průběžně ředitel odboru správního ve spolupráci s ředitelkou
odboru ekonomicko - provozního.
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2.6 Ochrana oznamovatelů
Principem ochrany oznamovatelů podezření na korupci je nastavení postupů a pravidel, které
zajištují podporu a ochranu osobám v dobré víře upozorňující na možné korupční jednání či
jiné protiprávní či neetické jednání. Součástí ochrany oznamovatelů je systém nestranného
posuzování jakéhokoli jednání vůči zaměstnanci, které lze považovat za hrozbu, diskriminaci
nebo represi za to, že podal oznámení o podezření na uskutečnění výše zmíněného jednání.
Ochranu oznamovatelů ve smyslu zajištění jejich anonymity zaručuje prošetřovatel zřízený u
KHS KK dle nařízení vlády č. 145/2015 Sb., o opatřeních souvisejících s oznamováním
podezření ze spáchání protiprávního jednání ve služebním úřadu (dále jen "nařízení vlády").
Kontaktní údaje na prošetřovatele jsou uvedeny na webových stránkách KHS KK dostupných
na http://www.khskv.cziuredni_deska/funkce_prosetrovatele_1.htm.

2.7 Whistlebloing

Whistleblowing (z angličtiny doslova hvízdání na píšťalku) je termín pro případy, kdy stávající
nebo bývalý zaměstnanec nějaké organizace _ whistleblower, tedy "ten, kdo hvízdá na
píšťalku" _ upozorní instituci nebo orgán oprávněný k prověření či zakročení na nelegitimní,
neetické nebo nezákonné praktiky na pracovišti, které se dějí se souhlasem jeho nadřízených
a jdou proti veřejnému zájmu či ohrožují veřejnost, přičemž upozorňovatel jedná v dobré víře
a nesleduje vlastní prospěch a situaci nelze vyřešit interními mechanismy.
Ochranu whistleblowerů ve smyslu zajištění jejich anonymity zaručuje (stejně jako u
oznamovatelů korupce) prošetřovatel zřízený u KHS KK dle nařízení vlády.

3. Řízení korupčních rizik a monitoring kontrol
3.1 Řízení korupčních rizik

Cílem řízení korupčních rizik a monitoringu kontrol je nastavení účinných kontrolních
mechanismů a zajištění efektivního odhalování korupčního jednání. Aktivní řízení korupčních
rizik napomáhá identifikovat oblasti se zvýšeným korupčním potenciálem a prověřovat a
posilovat existenci a funkčnost kontrolních mechanismů v těchto oblastech.
Identifikace rizik probíhá v těchto krocích:

rozpoznání a vyhledávání rizik v činnostech orgánu státní správy

hodnocení stupně významnosti a určování priorit rizik

oznamování skutečností o existenci významných rizik a předkládání návrhů
k vyloučení nebo omezení těchto rizik
průběžné sledování reálného působení existujících rizik a včasná reakce na
nastalou hrozbu
stanovení seznamů aktuálních rizik

Řízení rizik na KHS KK koordinuje ředitel odboru správního, je oprávněn požadovat splnění
dílčích úkolů od všech představených! vedoucích zaměstnanců.
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3.2. Analýza korupčních rizik

Analýza korupčních rizik je kontrolní metoda, kterou jsou rizika vztahující se k činnosti orgánu
veřejné správy včas rozpoznávána a vyhledávána (dále jen "identifikována"), vyhodnocována
a jsou o nich podány informace příslušné úrovni řízení k přijetí rozhodnutí o tom, jak vyloučit
nebo minimalizovat tato identifikovaná rizika nebo jejich nežádoucí dopady.

Jako pomůcka a nástroj pro identifikaci a vyhodnocení rizik slouží tabulky hodnocení rizik a
významnosti vlivu korupčních rizik (též mapa korupčních rizik). Řízení korupčních rizik spočívá
ve výběru nejvhodnějšího postupu pro zvládání příslušného rizika. Zvládání rizika spočívá
obecně ve snižování jeho dopadu nebo pravděpodobnosti jeho výskytu.

Za jejich aktualizaci (v případě potřeby) odpovídá ředitel odboru správního na základě podnětů
ředitelky KHS KK, ředitelky sekce a ředitelek odborů.

V působnosti KHS KK jsou nejvíce vystaveny riziku lidského faktoru - nebezpečí korupce tyto
oblasti:

A) Rozhodovacíprocesy

B) Poskytování informací o činnosti KHS KK
C) Kontrolní činnost
D) Zadávání veřejných zakázek
E) Nakládání s majetkem státu

F) Pracovněprávní a personální záležitosti

Dále jsou definována konkrétní riziková místa a k nim uvedena pravděpodobnost jejich vzniku
a významnosti vlivu. Stupnice, která je při popisu rizik využívána, je popsána v následujícím
bodu.

3.3 Tabulka stupnice hodnocení pravděpodobnosti výskytu rizik a významnosti jejich
vlivu

Míra Rizika (MR) = Pravděpodobnost v_isls11urizika (P) x Významnost vlivu rizika (V)
Pravděpodobnost výskytu rizika (P) Významnost vlivu rizika (V)
Stupeň Označení Popis Stupeň Označení Popis
5 velmi vyskytne se 5 velmi krizové situace řešené na

pravděpodobné skoro vždy významný úrovni vedení KHS KK,
mají vliv na její chod

4 pravděpodobné pravděpodobně 4 významný ovlivňuje vnitřní i vnější
se vyskytne chod KHS KK, řeší

ředitelka KHS KK, ředitelka
sekce, ředitelé odborů
(např. vznik významných
ztrát-škody, soudní spory)

3 možné někdy se může 3 střední ovlivňuje vnější a vnitřní
vyskytnout chod KHS KK, řeší

většinou vedoucí oddělení
2 nepravděpodobné někdy se může 2 nevýznam ovlivňuje zejména vnitřní

vyskytnout, ale ný chod KHS KK, řeší
většinou vedoucí oddělení
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není to
pravděpodobné

1 velmi vyskytne se 1 zanedbate neovlivňuje znatelně ani
nepravděpodobné pouze ve Iný vnitřní chod KHS KK,

výjimečných
v .. se na úrovnineresi

případech vedoucích pracovníků

3.4 Hodnocení korupčních rizik a nastavení kontrolních mechanismů

A. Rozhodovacíprocesy

S h , ,y. t i int leh ld I t h d ťc va ovaru CI s anovem ln ermc pravi e, pos u au, roz o nu I

Hodnocení P: 2 MR: 4
rizika: V: 2

Opatření na Pravidla a postupy rozhodování jsou upraveny zejména správním řádem,
eliminaci veškerá rozhodnutí a okolnosti, které k přijmutí každého rozhodnutí vedly,
rizika: musí být v souladu s platným Spisovým a skartačním řádem a musí být

zaevidovány ve spisové službě. Součástí každého rozhodnutí musí být i
odůvodnění, ze kterého musí být patrné důvody, které vedly správní orgán
k rozhodnutí. Je důležité dodržování vnitřního připomínkového řízení při
stanovování a změně pravidel a projednávání dopadů změn pro jednotlivé
útvary.

Rozhodování ve věci na základě neúplných či neprůkazných podkladů, tendenční
rozhodování

Hodnocení P: 3 MR: 9
rizika: V: 3

Opatření na Rozhodování na základě dat, která jsou k dispozici, nebo vyvinout úsilí
eliminaci k získání dat k nalezení lepšího rozhodnutí. Projednat všechny možné
rizika: důsledky, které z rozhodnutí mohou plynout, a modelovat budoucí vývoj.

Použitá data se stávají součástí rozhodnutí.

Vyřizování podnětů, stížností, neobjektivnost při posuzování stížností a petic,
tal '/ I' ,. f 'v I bza ajeru zmam pu ovaru ln ormaci za uce em oso ního prospechu

Hodnocení P: 3 MR: 9
rizika: V: 3

Opatření na Při závažnějších podnětech a stížnostech projednání a posouzení v rámci
eliminaci odboru. Korespondence (např. odpověď a posouzení stížnosti) je
rizika: schvalována řediteli odborů či ředitelkou sekce, kontrolu před odesláním

provádí ředitelka KHS KK, nebo její zástupce.
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v w" , í žád ť k '" fryrlzovanl za os Io pos ~tnutl ln ormace
Hodnocení P: 3 MR: 9
rizika: V: 3
Opatření na Dodržování platné legislativy (zejména zákona č. 106/1999 Sb., o
eliminaci svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů)
rizika:

- Evidence podaných písemných žádostí o poskytnutí informace ve
spisové službě;

- Při neposkytnutí informace kladení důrazu na úplnost a přesvědčivost
odůvodnění rozhodnutí, aby dokládalo jeho zákonnost;

- Vícestu_2_ňovákontrola;

Rozhodování o stížnostech_podle § 175 správního řádu
Hodnocení P: 3 MR: 9
rizika: V: 3
Opatření na - Důsledné dodržování platné legislativy;
eliminaci

Kladení důrazu na úplnost spisu vztahujícího se k projednávané věci;rizika: -
- Kladení důrazu na úplnost a přesvědčivost odůvodnění vyřízení

stížnosti;

V ď ' , t k'..'.t. avaru s anovrse

Hodnocení P: 3 MR: 9
rizika: V: 3
Opatření na - Důsledné dodržování platné legislativy;
eliminaci

Kladení důrazu na úplnost spisu vztahujícího se k projednávané věci;rizika: -
- Kladení důrazu na úplnost a přesvědčivost odůvodnění vyřízení

žádosti;
- Minimálně dvoustupňová kontrola;

Rozhodování při uplatnění nároku na náhradu škody podle zákona č. 82/1998 Sb., o
odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo
nesprávným úředním postupem a o změně zákona České národní rady č. 358/1992 Sb.,
o notářích a je"ich činnosti__{_notářskýřád), ve znění pozdějších předpisů
Hodnocení P: 2 MR: 4
rizika: V: 2

Opatření na - Důsledné dodržování platné legislativy;
eliminaci Kladení důrazu na úplnost spisu vztahujícího se k projednávané věci;-rizika:

- Kladení důrazu na úplnost a přesvědčivost odůvodnění vyřízení
žádosti;

- Vícestup_ňovákontrola;

6



VNITŘNí ORGANIZAČNí PŘEDPIS ČíSLO 2/2019
Verze 1.01

Rozbodovánl O odvolání proti rozhodnutím KHS KK

Vydávání závazných stanovisek, která jsou podkladem pro rozhodnutí jiného správního
orgánu (převážně se to týká územního rozhodování nebo stavebního řízení, posuzování
projektů, preventivního hygienického dozoru)

Hodnocení
rizika:

Opatření na
eliminaci
rizika:

MR4P: 2
V: 2

Důsledné dodržování platných právních předpisů (zejména zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákona
Č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), v platném znění, a zákona
Č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů);
Kladení důrazu na úplnost spisu vztahujícího se k projednávané věci;
Spolupráce odboru správního s věcně příslušným odborným
útvarem, který vypracovává k případu odborné stanovisko;
Kladení důrazu na úplnost a přesvědčivost odůvodnění rozhodnutí,
aby dokládalo věcnou správnost a zákonnost rozhodnutí;
Náležité vypořádání s námitkami účastníků řízení;
Vícestupňová kontrola, poslední stupeň kontroly je ředitelka KHS KK
nebo její zástupce;
Možnost přezkumu rozhodnutí MZ ČR v případě, že nedojde
ke změně výroku v rámci autoremedury;
Možnost soudního přezkumu při podání žaloby.

na Vydávání závazných stanovisek vychází vždy z dodaných odborných
podkladů (projektů);

- Dodržování platných právních předpisů;

- Dodržování technických norem;
- Dodržování standardních pracovních postupů a dodržování

Podpisového a aprobační řádu KHS KK;
- Neupřednostňování subjektů při řešení žádostí;
- Minimálně dvoustupňová kontrola.

Hodnocení
rizika:

Opatření
eliminaci
rizika:

MR: 6P:3
V: 2

B. Poskytování informací o činnosti KHS KK
A lťk k I'nalY'lc 0- oncepcru cmnost, umys ne postoupeni

Hodnocení P: 3 MR: 6
rizika: V: 2
Opatření na Postup dle kompetencí jednotlivých pracovníků, dodržování vnitřních
eliminaci organizačních předpisů a služebních předpisů KHS KK, Etického kodexu a
rizika: příslušných zákonů a dalších právních předQisů(např. Nařízení Evropského
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Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti
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Správa informačních systémů, úmyslné postoupení informací s cílem získání osobního
v hprospec u

Hodnocení P: 2 MR: 4
rizika:

V: 2

Opatření na Přidělování přístupů dle kompetencí jednotlivých pracovníků, dodržování
eliminaci interních aktů řízení a Etického kodexu, dodržování dalších vnitřních
rizika: směrnic, příslušných zákonů a dalších právních předpisů, zákona Č.

110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a zákona Č. 499/2004 Sb., o
archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších _Qi'ed_2isů.

C. Kontrolní činnost

Kontrolní činnost v oblasti hospodaření s veřejnými prostředky. Zatajování nálezu
porušování právních předpisů, nedostatků při správě státního majetku,
nehospodárného nakládání s prostředky apod. zjištěných při provádění kontrolní
činnosti

Hodnocení P: 3 MR: 9
rizika: V: 3

Opatření na Dodržování zákona Č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších
eliminaci předpisů, vyhlášky Č. 416/2004 Sb., v platném znění, prováděcí vyhlášky
rizika: k zákonu o finanční kontrole. Dodržování vnitřního kontrolního systému dle

platné interní směrnice. Ke kontrolním zjištěním přijímat jednoznačná
nápravná opatření, provádět kontrolu jejich realizace a stanovovat adekvátní
sankce v případě nezajištění ná_j:)l"avy.

Výkon státního zdravotního dozoru, ukládání opatření k nápravě, nezahajování kontrol
na základě podnětu. Zatajování nálezu porušování právních předpisů, nepřiměřeně
nízké sankce

Hodnocení
rizika:

P: 3

V: 3

MR: 9

Opatření na
eliminaci
rizika:

Dodržování zákona Č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), v platném
znění, zákona Č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně
některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a
navazujících právních předpisů, např. zákona Č. 500/2004 Sb., správní řád,
ve znění pozdějších předpisů, zákona Č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za
přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů, atd. Dodržovat
závazné standardní postupy.
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Ke kontrolním zjištěním přijímat jednoznačná nápravná opatření, provádět
kontrolu jejich realizace a stanovovat adekvátní sankce a opatření v případě
zjištění nesouladu s právními předpisy.
Dodržování Etického kodexu. V případě "rizikových kontrol" účast dvou
zaměstnanců při kontrole.

D. Zadávání veřejných zakázek
Proces zadávání a realizace veřejných zakázek, realizace veřejných zakázek
prostřednictvím elektronických nástrojů, poskytnutí důvěrných informací
zvýhodňujících zájemce o zakázku s cílem získání osobního prospěchu, nerovné
postavení ve verejne soutěži, zadávání veřejných zakázek stále stejnému okruhu

bl ktů s cíl b ih v h d ' , d k tsu Ije u s CIem oso ni o prospec u, pnprava za avaci o umen ace

Hodnocení P: 3 MR: 9
rizika: V: 3

Opatření na Proces zadávání veřejných zakázek se řídí zákonem Č. 134/2016 Sb., o
eliminaci zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a dalšími
rizika: pokyny MZ ČR. V procesu zadávání veřejných zakázek je prováděna

kontrola dle systému vnitřní finanční kontroly, o průběhu veřejné zakázky je
vedena dokumentace.
V případě investičních prostředků přidělených MZ ČR je celý proces
schvalován a kontrolován zřizovatelem, tj. MZ ČR.

Hodnotící a výběrové komise (podlimitní a nadlimitní VZ)

Hodnocení P:3 MR: 9
rizika: V: 3

Opatření na Každý člen hodnotící a výběrové komise podepisuje prohlášení o
eliminaci nestrannosti a mlčenlivosti vůči nabídkám zahrnutých do hodnocení.
rizika: Komisi jmenuje ředitelka KHS KK a z každého jednání hodnotící komise se

pořizuje zápis.

E. Nakládání s majetkem státu

Nakládání s majetkem státu: správa majetku, jeho využívání, údržba, obnova, převod,
prodej, likvidace neupotřebitelného a přebytečného majetku. Možnost využívání
státního majetku k soukromým účelům zaměstnanců nebo cizích osob, úhrady
fiktivních služeb a prací. Správa movitého a nemovitého majetku, jeho údržba, obnova

id U' , , ,. , h b h d ' h k ' h ' , h Ia eVI ence. zavrrarn najernruc ,o c o nic , upruc a verejnospravmc sm uv

Hodnocení P: 1 MR: 2
rizika: V: 2

Opatření na Dodržování zákonných a ostatních postupů zejména podle:
eliminaci Zákona Č. 219/2000 Sb., majetku České republiky . "

rizika: - o a jejrrn
vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů;
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Vyhlášky Č. 62/2001 Sb., O hospodaření organizačních složek státu a
státních organizací s majetkem státu, ve znění pozdějších předpisů;
Dodržování zákonných a ostatních postupů zejména podle zákona Č.
320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, a
zákona Č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění
pozdějších předpisů, zákona Č. 89/2012,Občanského zákoníku;
Dodržování interních směrnic KHS KK - Inventarizační směrnice,
Směrnice o účetnictví, Oqgisový_QIán.

F. Pracovněprávní a personální záležitosti

Personální řízení - přijímání nových zaměstnanců, zvýhodňování osob blízkých nebo
.. , h b v. bl' h I žebnl h ' h ' tm_y_coso pn o sazovaru vo n_y_cs uze nic a_pracovnic mis
Hodnocení P: 2 MR: 6
rizika: V: 3
Opatření na Při rozhodování o přijetí do služebního poměru je postupováno v souladu se
eliminaci zákonem Č. 234/2014 Sb., zákon o státní službě, ve znění pozdějších
rizika: předpisů (dále jen "zákon o státní službě"), při rozhodování o přijetí do

pracovního poměru je postupováno v souladu, se zákonem Č. 262/2006 Sb.,
zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákoník práce"), a
dle ustanovení zákona Č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění
pozdějších předpisů.

Přijímání nových zaměstnanců se koná na základě transparentního výběru
a výlučně dleJejich profesních a morálních kvalit.

zavrraru o o oprove enl_prace a o o o_Qracovnlcmnos I

Hodnocení P:2 MR: 6
rizika: V: 3
Opatření na Při uzavírání dohod je postupováno v souladu se zákoníkem práce a dle
eliminaci ustanovení zákona Č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění
rizika: pozdějších_Qřeqgisů.Je důsledně kontrolována odvedená_Qráce.

arazovaru zamestnancu osu ra - zVyl o novarn CI znev_y o novaru ne e_ryc oso
Hodnocení P: 2 MR: 6
rizika: V: 3
Opatření na Zaměstnanci budou navrhováni do studia na základě rozhodnutí ředitelky
eliminaci KHS KK po doporučení představených/vedoucích zaměstnanců s
rizika: přihlédnutím k potřebám zaměstnavatele. Postup při rozhodování o

žádostech o studium se řídí zejména částí pátou, hlavou čtvrtou zákona o
státní službě nebo zákoníkem práce.

U lránl dohod

z v

d d h d ť

• d t ď , h d v " ěkt ' h b
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4. Organizační zajištění

Za realizaci směrnice odpovídají všichni pracovníci KHS KK v tomto rozsahu:

4.1 Ředitelka KHS KK
Celkově odpovídá za potírání korupce na KHS KK. Prostřednictvím služebních předpisů a
dalších vnitřních předpisů vytváří koncepční rámec boje proti korupci na úrovni organizace a
její realizaci. Organizuje šetření při vzniku podezření z korupce nebo podvodu, a to buď sama,
nebo pověřuje ředitele odboru správního nebo jeho zástupce.

4.2 Ředitel odboru správního
V případě pověření ředitelkou KHS KK odpovídá za řádné vyšetřování veškerých podezření z
korupčního jednání v souladu s touto směrnicí v případech podezření na spáchání korupce
nebo podvodu. Odpovídá za řízení rizik v organizaci a posuzuje návrhy na zařazení nově
identifikovaných rizik do seznamu rizik v bodě 3.4.

4.3 Všichni představeníl vedoucí zaměstnanci
Všichni představení/vedoucí zaměstnanci si všímají případných neobvyklých událostí
nebo transakcí, které mohou být příznakem korupce nebo podvodu nebo pokusu o ně, a řídí
rizika v této oblasti.
Při tvorbě nových systémů a plánování úkolů pro své podřízené musí brát do úvahy vytvoření
záruk proti možnosti vzniku korupce a podvodů.
Bez ohledu na zdroj podezření o možné korupci nebo podvodu jsou povinni iniciovat bez
zbytečného odkladu šetření za účelem ověření faktů.

4.4 Všichni zaměstnanci
Všichni zaměstnanci jsou povinni jednat v souladu s Etickým kodexem, a zdržet se takového
jednání, které by mohlo být označeno za korupční.

V případě, že se setkají s korupcí, postupují dle části 5. tohoto vnitřního organizačního
předpisu.

5. Postupy při podezření na korupci

Systém pro hlášení a odhalování korupce na všech útvarech KHS KK představuje soubor
obecných pravidel a postupů, vedoucích od nahlášení potenciálního nežádoucího jednání
k jeho vyvrácení či potvrzení.

5.1 Základní principy v přistupování ke korupčnímu jednání
• Případné podezření na nežádoucí jednání bude oznámeno zaměstnancem vedoucímu

zaměstnanci nebo jemu nadřízenému. Zaměstnanci, který nežádoucí jednání oznámí,
bude zaručena diskrétnost a ochrana.

• V případě, že je oznamovatelem státní zaměstnanec ve služebním poměru, může za
účelem své ochrany (nejen v případě podezření na korupci) využít institut
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prošetřovatele. Na prošetřovatele se lze obrátit osobně nebo písemně prostřednictvím
schránky pro příjem listinných podání umístěné zvenčí u vchodu do budovy KHS KK
v Karlových Varech.

• Oznámení by mělo obsahovat následující informace:

a) identifikace osob podezřelých ze spáchání nepřípustného jednání a všech
zúčastněných osob, případně osob profitujících z nepřípustného jednání
b) podrobný a souvislý popis nepřípustného jednání včetně časového sledu

c) konkrétní důkazy o nepřípustném jednání nebo jiné konkrétní poznatky podporující
podezření ze spáchání nepřípustného jednání

• Při podezření na korupční jednání musí být neprodleně a účinně reagováno.
S prodlužujícím se časovým úsekem mezi podezřením a řešením dochází ke ztrátě
vypovídající schopnosti zjištěných informací a k dalším negativní vlivům, které ovlivní
celý stav budoucího šetření.

• Při šetření musí být postupováno diskrétně, zachován princip presumpce neviny a je
nutno dodržovat ochranu osobních údajů.

• Vůči zaměstnancům, kteří svým selháním napomohli korupci, budou vždy
představenými! vedoucími zaměstnanci přijata přiměřená opatření.

5.2 Konkrétní postup nahlášení a prošetření možného korupčního jednání

• Při podezření na korupční jednání je základní povinností zaměstnanců neprodleně
vyrozumět představeného/vedoucího zaměstnance nebo jeho nadřízeného a zachovat
mlčenlivost vůči nepovolaným osobám. Zaměstnanec je povinen ohlásit korupční
jednání, nebo podezření na takové jednání, ústním, elektronickým, telefonickým nebo
písemným způsobem bezprostředně po jeho zjištění. Dále by měl pokud možno zajistit
veškeré možné podklady týkající se korupčního jednání a spolupracovat na řešení dle
pokynů stanovených představeným/vedoucím zaměstnancem nebo jeho nadřízeným.
Představený/vedoucí zaměstnanec nebo jeho nadřízený přijme záznam nebo
informaci od zaměstnance, vyhodnotí ji v kontextu s dalšími podkladovými materiály a
stanoví, zda se skutečně jedná o korupční jednání. Především ověří získané informace
a poznatky u dalších zaměstnanců. Zjišťuje zejména následující:

co je předmětem mimořádné události
kdo způsobil nebo je odpovědný za vznik události
kdy a jak k ní došlo
zda a jaká vznikla škoda a jaký je její rozsah

zda bylo jednání způsobeno úmyslně, či neúmyslně.

• Pokud závěr šetření zkonstatuje, že neexistuje žádné zjištění na podporu podezření
z možné korupce, bude zaměstnanci o této skutečnosti podána písemná informace.

• V případě, že se potvrdí prvotní informace a šetření prokáže možnost korupce, bude
tato skutečnost neprodleně písemně předána ředitelce KHS KK, která rozhodne o
dalším postupu.

• V případě podezření na korupční jednání připraví představení/ vedoucí zaměstnanci
podklady pro právní oddělení, které připraví návrh na podání podnětu na podezření
z trestné činnosti.
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5.3 Následná opatření
Opatření, která omezí možnosti opakování zjištěného korupčního jednání, byla stanovena
takto:

• Úprava vnitřních postupů, procesů a rozhodovacích pravomocí.
• Jasná a disciplinární opatření vůči osobě, které byla korupce prokázána. Míra těchto

disciplinárních opatření se bude odvíjet od závažnosti a společenské nebezpečnosti
jednání a dále od toho, zda jde o zaměstnance v pracovněprávním či služebním
poměru.

• Posílení prevence.

• Řešení případných vzniklých škod.

6. Vyhodnocení IPP KHS KK

6.1 Vyhodnocení IPP KHS KK
Vyhodnocení IPP KHS KK je zaměřeno na plnění všech jeho částí, na účinnost plnění a na
implementaci nápravných opatření. Zpracovaná vyhodnocení IPP KHS KK budou ve
stanoveném termínu předána odboru správnímu.
Termín: do 30. září každého kalendářního roku
Zodpovídají: představení/ vedoucí zaměstnanci.

Vyhodnocení IPP KHS KK zpracované za celou KHS KK bude zasláno útvaru odpovědnému
za korupční agendu Ministerstva zdravotnictví České republiky.
Termín: do 28.02. sudého kalendářního roku.
Zodpovídá: ředitel odboru správního.

6.2 Aktualizace IPP KHS KK
Aktualizace IPP KHS KK ve smyslu vládních usnesení, která budou přijímána. Aktuální znění
se bude zveřejňovat na internetových stránkách KHS KK.
Termín: do 30 dnů od účinnosti příslušného vládního usnesení či jiného pokynu
nadřízených orgánů

Zodpovídá: ředitel odboru správního.

7. Závěrečná ustanovení

Tento vnitřní organizační předpis nabývá účinnosti dnem vydání.
Zrušuje se organizační směrnice OS 02/2014 Interní protikorupční program ze dne
30.09.2014.
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Č.j.: KHSKV 09454/2019/SPR
V Karlových Varech dne 22.08.2019

!{rajská hygienir::ká St;'lnice
t5~rlc.vars:{ého kr':'Je

se sldlem v.Karlo'/ých Varech
Zé:vodní94

36021 Karlovy Vary Q)
IČ; 71 0092131

Ing. Lenka Petráková
ředitelka Krajské hygienické stanice Karlovarského kraje
se sídlem v Karlových Varech

...-_ Org. číslo 22 - 0288 - 3403
. svaz zdravotnictvl a sociálnl péče

Odborovy á izace
Základní odborov organ
KHS KarlovarsKého Kraie se sidlem v K. _varech

360 21 Karlovy Vary, Závodnl 94
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