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• Povinnost vyhodnocovat IPP vychází z úkolu č. 6.1.6 Příkazu ministra 
č. 22/2019 Rezortní interní protikorupční program MZČR,

• do 28. 2. sudého kalendářního roku mají přímo řízené organizace MZČR 
povinnost odeslat vyhodnocení Interního protikorupčního programu 
vedoucímu útvaru interního auditu MZČR,

• forma vyhodnocení dosud nebyla stanovena a lze k ní přistupovat 
individuálně.

Vyhodnocení IPP



• zpráva ve formě tabulek k jednotlivým 
úkolům

• rozsah ve vazbě na jejich počet (v tomto 
případě minimálně 14 stran)

• odkaz na související metodické
doporučení Ministerstva spravedlnosti ČR

https://korupce.cz/protikorupcni-agenda/rripp/

Příklad vyhodnocení IPP Ministerstvem 
dopravy ČR



• zpráva ve formě volného textu s 
vazbou na příkaz ministra MZČR 
č. 22/2019

• rozsah do 2 stran

• odkaz na IPP VFN

Příklad vyhodnocení IPP Všeobecnou 
fakultní nemocnicí v Praze

https://www.vfn.cz/o-nemocnici/interni-protikorupcni-program/



• Na základě podkladů zaslaných jednotlivými náměstky ředitele byla 
provedena souhrnná analýza rizik korupčního chování,

• byla zpracována mapa korupčních rizik.

Pravděpodobnost výskytu rizika
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Vyhodnocení rizik



Na webu VFN byl rozšířen obsah záložky „Interní protikorupční 
program“ ve vazbě na příkaz ministra MZČR č. 22/2019.



• Povinnost uspořádat interní školení zaměstnanců k problematice boje s 
korupcí na pracovišti vychází z úkolu č. 6.1.4 Příkazu ministra č. 22/2019 
Rezortní interní protikorupční program MZČR,

• všichni zaměstnanci VFN mají od 10/2019 povinnost absolvovat           
e-learningový test k IPP VFN. 

Interní školení zaměstnanců Všeobecné 
fakultní nemocnice v Praze



Příklady otázek  
Co je registr korupčních rizik?

a) seznam konkrétních rizikových míst uvnitř VFN včetně pravděpodobnosti jejich 
vzniku a významnosti vlivu

b) seznam konkrétních rizikových míst stanovených MZČR včetně pravděpodobnosti 
jejich vzniku a významnosti vlivu

c) seznam hlášených podezření na korupční jednání uvnitř VFN včetně stanovení míry 
rizika a jeho dopadu

d) seznam hlášených podezření na korupční jednání MZČR včetně stanovení míry rizika 
a jeho dopadu

Jakým způsobem je postupováno při šetření podezření na korupční jednání?

a) asertivně, podezření je s dotyčným zaměstnancem detailně prodiskutováno
b) diskrétně, je zachováván princip presumpce neviny a dodržována ochrana 

osobních údajů
c) pasivně, bez fyzických důkazů nelze podezření jakkoli řešit
d) aktivně, bezprostředně po hlášení podezření je vše oznámeno na PČR a zahájeno 

trestní řízení

Kdo ve VFN odpovídá za evidenci záznamů o hlášení podezření na korupční jednání?

a) Odbor vnitřního auditu a kontroly
b) Odbor kvality
c) nikdo, záznamy se neevidují
d) Legislativně-právní odbor



Příklady otázek  

Co není cílem IPP?

a) vytipovat riziková místa, při kterých by mohlo docházet ke vzniku korupce
b) stanovit postupy, jak správně přijímat dary od pacientů
c) omezit předpoklady pro vznik korupčního jednání v rámci nemocnice
d) bránit možnosti nepřímého zvýhodňování

Co není považováno za korupci?

a) nabídka úplatku nebo jiné výhody s cílem ovlivnit jednání nebo rozhodnutí
b) využití pravomocí za účelem získání nezaslouženého osobního prospěchu
c) poskytnutí výhodných informací 
d) přijmutí daru od pacienta na základě darovací smlouvy

Kde je evidován záznam v případě hlášení podezření na korupční jednání?

a) v Interním registru korupčního jednání
b) v Centrálním registru korupčního jednání
c) v Centrálním registru korupce
d) nikde, záznamy se neevidují



Krátká diskuze ke zvolené formě školení    

a vyhodnocení IPP mezi účastníky setkání.



Děkuji za pozornost 
Kontakt:

Ing. Šárka Nováková, MBA

Odbor vnitřního auditu a kontroly

Tel.: +420 224 965 472 

E-mail: sarka.novakova@vfn.cz


