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Příloha č. 2 VP RO k RIPP
K pojmu korupce
Pojem korupce vychází z latinského slovesa corrumpere, které znamená kazit, nalomit, oslabit,
znetvořit či podplatit. Korupce je obecně chápana jako zneužívání pravomoci osobami ve
veřejných funkcích, které směřuje k získání nepatřičných výhod za účelem soukromého
obohacení. Nejčastěji se projevuje úplatkářstvím.
V širším slova smyslu pojem korupce ve veřejné správě zahrnuje veškeré chování funkcionářů
a zaměstnanců, které se odchyluje od formálně stanovených a kodifikovaných povinností za
účelem dosažení soukromého finančního či statusového zisku prostřednictvím pravomocí,
které jim byly svěřeny. Míra korupce je dána formou státní správy a nastavením
ekonomického, politického a morálního prostředí.
Korupce je nebezpečný společenský jev, který postihuje řadu oblastí výkonu veřejné správy a
způsobuje společnosti nemalé ekonomické i morální škody. V Preambuli Trestněprávní úmluvy
o korupci je zdůrazněno, že korupce ohrožuje zákonnost, demokracii a lidská práva, podrývá
dobrý způsob vlády, zásady solidnosti a sociální spravedlnosti, zkresluje
konkurenceschopnost, brzdí ekonomický rozvoj a ohrožuje stabilitu demokratických institucí a
morální základy společnosti. Tuto úmluvu ratifikovala Česká republika jako členský stát Rady
Evropy.
Krizová nebo riziková místa možného vzniku korupce
Ke korupci může docházet zejména u útvarů a organizací, které mají rozhodovací pravomoci
a mohou ovlivnit zejména financování veřejných programů, přidělování dotací, odprodeje
majetku státu, zadávání a rozhodování o veřejných zakázkách, veřejných soutěžích,
obsazování pracovních míst.
Riziko vzniku korupce může být u osob, které disponují důležitými informacemi, jejichž funkční
postavení v rámci organizace umožňuje ovlivnit rozhodovací procesy, ať už v přímé linii
nadřízenosti a podřízenosti, nebo po linii výše postavení v rámci hierarchie funkcí a s tím
spojených kontaktů.
Opatření ke snížení rizika
Protikorupční opatření jsou navržena na základě vyhodnocení organizačních změn, postupů
a zkušeností v rezortem vykonávaných činnostech a s přihlédnutím k prioritám stanoveným
vládou v úvodu zmíněných usnesení.
Primární odpovědnost za prevenci korupce nesou zejména statutární orgány a představení a
vedoucí zaměstnanci rezortu. Tento proces zahrnuje přijetí příslušné legislativy a na ni
navazující tvorbu vnitřních předpisů.
(zpracováno na základě RIPP zřizovatele organizace, MZe ČR)
V Praze dne 30. 4. 2020

Mgr. Slavěna Pitnerová
ředitelka organizace

